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البشرية.. عــن  يدها  الــكــورونــا  ترفع  أن  قبل 
املـــدن ضجيج شــوارعــهــا  تــســتــرجــع  أن   وقــبــل 
ــد دخـــــــان مــصــانــعــهــا  ــديــ وتـــســـتـــنـــشـــق مــــن جــ
مـــراكـــز  أحـــــد  يـــعـــلـــن  أن  ــل  ــبـ ــا..وقـ ــهـ ــلـ ــامـ ــعـ ومـ
باريس  أو  نيويورك  أو  شنغهاي  يف  األبــحــاث 
للفيروس  املــضــاد  لــلــقــاح  اكــتــشــافــهــا  بـــون   أو 

.. القاتل 
وقبل أن تنشر وزارات الصحة يف بالد املعمورة 

اجلائحة... لضحايا  النهائية  احلصيلة 
بـــدأت   ، ــيء مـــن ذلـــك  قــبــل أن يــحــصــل اي شـ
حـــرب جــنــي ثــمــار الــكــارثــة ، بــن الــصــن من 
جــهــة وبـــن الـــواليـــات املــتــحــدة وتــوابــعــهــا من 
جــهــة أخـــرى...فـــالشـــيء وفــق مــنــطــق الــســوق 
ــوانــــن الـــدفـــع الـــرأســـمـــالـــي،  غـــيـــر  قــابــل  وقــ
ــربــــح مبـــا يف ذلــــك احلــــروب  لــالســتــثــمــار والــ
ــر  ــيـ ــة وغـ ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ واألزمـــــــــــــات والـــــــكـــــــوارث الـــطـ

الطبيعية..
أن فيروس   ، باكرا  تبدأ  التي  املنافحة  أساس 
» كــوفــيــد 19 » مــســؤولــيــة الــصــن وحــدهــا ، 
ــا مــنــذ بــدايــة الــتــفــشــي على  بــســبــب أصـــرارهـ
التكتم والنكران ، مع التلميح حينا واالتهام 
يف  ضلوعها  باحتمال  أخــرى  أحيانا  املباشر 

البشر.. بن  وزرعه  تخليقه 
ــدول الــصــنــاعــيــة الــغــربــيــة الــتــي انــهــمــكــت  ــ الـ
ــر الــصــحــي  ــة واحلــــجــ ــايـ ــمـ يف إجـــــــــراءات احلـ
والــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي وإيــقــاف الــنــشــاطــات 
الكبرى  واخلدمية  واإلقتصادية  الصناعية 
واملـــتـــوســـطـــة..تـــرى أن مـــن حــقــهــا مــطــالــبــة 
ــؤول عــــن كــــل هـــــذه اخلــــســــائــــر وخـــــراب  ــ ــسـ ــ املـ
ودفــع  بالتعويض   - طبعا  الــصــن   - الــبــيــوت 

.. املستحقة  الغرامة 
 « بيغن   « املثال طلبت من  املانيا على سبيل 
خسائرها  عن  مبدئي  كتعويض  مليارا   68
.. أمـــا الـــواليـــات املــتــحــدة فــقــد أعــلــنــت على 
أنها  تــرامــب  دونــالــد  التحفة  زعيمها  لــســان 
لم تصل بعد  إلى تقدير نهائي للرقم الذي 
ســتــطــلــبــه مـــن الـــصـــن تــعــويــضــا خلــســائــرهــا 
كما  واستراليا  كورونا..فرنسا  جائحة  بسبب 
مستقل  حتقيق  بفتح  مطالبتهم  مــن  يبدو 
حول ظهور الفيروس وتفشيه ، تسيران على 

ذات الدرب..
ــبـــاب غــامــضــة حــتــى اآلن يــبــدو مــوقــف  وألسـ
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة املــتــعــاطــف مـــع » 
االتهامات  حلملة  مناهضا  الصن  دفوعات« 

.. املوجهة ضدها  الغربية 
ومـــن وجــهــة نــظــر مــراقــب مــحــايــد ، ال ميكن 
ــلــــى مـــوقـــف  الــــثــــقــــة والالــــتــــعــــويــــل كــــثــــيــــرا عــ
املنظمة الدولية التي تقع ضمن دائرة نفوذ 
يف  والصحية  الدوائية  واملؤسسات  الشركات 
مناسبة  سانحة  ويف  حلظة  اية  الغرب..ففي 
احلالي  ملوقفها  تتنكر   ان  للمنظمة  ميكن 
ــة الــدولــيــة ملــا حــدث يف  لتنظم جلــوقــة اإلدانـ

. مدينة يوهان 
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أخبــار

للطفولة  املــتــحــدة  األمم  منظمة  أعــلــنــت 
الصيانة  أعــمــال  استكمال  »اليونيسيف« 
بلدية  يف  األساسي  للتعليم  الزهور  ملدرسة 
 800 نحو  منها  يستفيد  والتي  زارة  عني 

تلميذ. تلميذه و950 
مبوقع  صفحتها  عبر  اليونيسف  وبينت 
»فيسبوك« أن املدرسة تعرضت يف 2019 
ألضرار بالغة يف الفصول واملعامل واملكاتب 
العاصمة  النزاع اجلاري يف  نتيجة  اإلدارية 
إطار خطة  أنه يف  طرابلس  عليه، مضيفة 
العمل بني وزارة التعليم الليبية واليونيسف 
أشهر  خمسة  مدار  على  املدرسة  خضعت 

تالميذ  تــزويــد  مت  كــمــا  شــامــلــة  لــصــيــانــة 
يف  املتمثلة  التعليمية  باملستلزمات  املدرسة 

احلقائب واألدوات املدرسية
وأشارت املنظمة إلى أن مدرسة الزهور هي 
اليونيسف  مدارس عملت  ثالث  من  واحدة 
على إعادة تأهيلها هذا العام يف طرابلس، 
كما جتري أعمال الصيانة يف )2( مدارس 
التالميذ  عــدد  سيصل  حيث  طرابلس  يف 

املستفيدين حوالي 3573
أنها تعمل على إعادة  اليونيسف  وأوضحت 
السخي  الدعم  خالل  من  املــدارس  تأهيل 

لالحتاد األوروبي يف ليبيا.

قامت  أنــهــا  للهجرة  الــدولــيــة  املنظمة  أعلنت 
ألكثر  مساعدات  بتقدمي  املاضي  العام  خــالل 

من  34.000 شخص يف ليبيا

وبينت املنظمة الدولية للهجرة أنها خالل العام 
املاضي، قامت من خالل إطار آلية االستجابة 
غذائية  غير  مــواد  بتسليم  املشتركة،  السريعة 

أساسية ألكثر من  34.000 شخص ضعيف يف 
املناطق التي يصعب الوصول اليها، مبا يف ذلك 

املناطق الواقعة على مقربة من مناطق الصراع.

أعلن املجلس البلدي أبو سليم البدء يف تدريب 
مجموعات الرصد والتقصي واالستجابة السريعة 
الفرعية ، على كيفية استخدام االختبار السريع 
)rapid test( اخلاص بفيروس »كوفيد19-«.

وأكد املكتب اإلعالمي لبلدية أبوسليم انطالق 
مجموعات  بتدريب  اخلاصة  االولـــى  املرحلة 
الرصد والتقصي واالستجابة السريعة باملرافق 
اخذ  كيفية  وعلى  أبوسليم،  ببلدية  الصحية 

العينات إلجراء االختبار السريع .

غرفة  موظفي  العشوائية  العينات  وشملت 
على  بداية  كنقطة  ابوسليم،  الصحة  عمليات 
ان يتم االستمرار يف أخذ العينات من العناصر 
الطبية والطبية املساعدة باملرافق ملعرفة الوضع 

الوبائي والصحي .
وأشارت البلدية إلى أن االختبار السريع يعتبر 
للصحة  الــدراســات  استرشادي ضمن  إجــراء 
املجتمعية اخلاصة مبدى انتشار فيروس كورونا 

) كوفيد - 19 (

اهلل  عبد  الليبية  احلكومة  رئيس  التقى 
الثني عضو مجلس النواب يوسف العقوري 

لبحث عددا من املشاريع ببلدية توكرة
الليبية  للحكومة  اإلعــالمــي  املكتب  وبــني 
اللقاء  خــالل  جــرى  أنــه  الليبية  للحكومة 
ــوان  دي مقر  يف  الثني  مبكتب  عقد  الــذي 
حل  آلــيــات  بحث  بنغازي  مبدينة  مجلس 
كما  توكرة  بنينا  بخط  املياه  نقص  مشكلة 
ــشــاء عـــدد من  جـــرى مــنــاقــشــة مــشــروع ان
مبنى  ومنها  توكرة،  ببلدية  اإلدارية  املباني 
ومصلحة  الــبــلــدي،  ــرس  احلـ جــهــاز  لــفــرع 
األحوال املدنية وبحث االجتماع حل مشكلة 
اإلذن  الثني  ومنح  توكرة،  ببلدية  القمامة 

بإنشاء طريق تنسلوخ بطول 6 كيلو متر.

بحكومة  الداخلية  وزارة  أعلنت 
مدينة  دوريــات يف  إقامة  الوفاق 
تاجوراء حلفظ األمن يف املدينة.
ــي  ــ ــالمـ ــ ــب اإلعـ ــ ــت ــ ــك ــ وأكـــــــــد امل
لـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة بــحــكــومــة 
الدوريات  عمل  الوفاق استمرار 
التابعة  األمــنــيــة  ــمــركــزات  ــت وال
بـالـتعـاون  تاجوراء  أمن  ملديرية 
األخــرى  األمـنـية  األجـهزة  مـع 
بإقـامـة  البـلـدية  داخـل  الـعاملة 
ليلية  واستيقافات  تفتيش  نقاط 
لتطبيق قرار حظر التجول وتـنفيذ 
الـخـطة األمـنـية الـمشـتركـة رقـم 
)7( لـسـنة 2020م بشأن حظر 

خالل  تــاجــوراء  ببلدية  التجوال 
ملكافحة  املــبــارك  رمــضــان  شهر 
انتشار فيروس كورونا املستجد.

وبني املكتب اإلعالمي أن اإلدارة 
تقوم  الـمركـزي  للـدعـم  الـعامـة 
ومـكاتـبـها  فـروعـها  خـالل  مـن 
ــن  ــــ بـــالـــــــحـــفـــــــاظ عـــــلـــــى األمـ
مـناطـق  وتـأمـني  واالسـتقـرار 
»صــبــراتــة، الــعــجــيــالت، بــوابــة 
حـركـة  وتـسيـير  وهــالل«  جنمة 
الـعامـة  الـطرقـات  عـلـى  الـسيـر 
األمـــــن  مـديـريـات  ومـــــســانـــــدة 
عـلـى  للـحفـاظ  الـمناطـق  بـهـذه 

أمـن وسـالمـة الـمواطـنـني.

الليبية  الوطنية  اللجنة  وافقت 
واألخالقيات  احليوية  للسالمة 
الــبــيــولــوجــيــة عــلــى اســتــخــدام 
من  املتعافني  األشخاص  بالزما 
فيروس كورونا كمصدر للعالج.
تقدمي  عقب  املــوافــقــة  وجـــاءت 
العلمية  اللجنة  قبل  من  مقترح 
املركز  من  املشكلة  االستشارية 

ــي ملــكــافــحــة األمــــراض  ــوطــن ال
املتعافني  ــا  ــالزم ب بــاســتــخــدام 
ــا يف عــالج  ــورون مــن فــيــروس ك
بحسب  الــفــيــروس،  إصـــابـــات 

بيان املركز اليوم اإلثنني.
واشـــتـــرطـــت الــلــجــنــة مــوافــقــة 
البالزما  استعمال  قبل  املصاب 

يف عملية العالج.

رئيس  بنغــازي  امـــن  ــديــر  ُم ــدر  أصـ
ــيــة املـُـشــتــركــة رئــيــس  ــة األمــن ــرف ــُغ ال
اللجنة الرئيسية مِلكافحة وباء كورونـا 
عبدالعزيز؛  عــادل  العميد  بنغــازي 
األجــهــزة  جلميع  ـُـشــددة  امل تعليماته 
األمنية  بالُغرفة  والعسكرية  األمنية 
على  بالتشديد  بنغــازي؛  املُشتركة 

املحالت بالتقيد مبواعيد احلظر.
املكتب  بحسب  التعليمات  وتتضمن 
بنغازي إغالق  اإلعالمي ملديرية أمن 
اليها  املـُـشــار  التجارية  املــحــال  كافة 
السابق  يف  الُعليا  اللجنة  بالغات  يف 
ملحال  الــتــام  التقيد  على  والتشديد 
العامة  والبقالة  الغذائية  املــواد  بيع 
واملــطــاحــن ومــحــالت بــيــع اخُلــضــار 
ــراءات  والــلــحــوم بــاتــخــاذ كــافــة اإلجــ
تنظيم  مــن  والــوقــائــيــة  االحــتــرازيــة 

فتح  مبواعيد  والتقيد  البيع  عملية 
املسموح  احلظر  ساعات  أثناء  وغلق 
مساًء  ـــ6  ال الساعة  عند  وهــي  بها، 
التجارية  املحال  جميع  تغلق  بحيث 
إغالق  على  والتشديد  استثناء،  دون 
والشعبية،  الرياضية،  االندية  كافة 
وصـــالـــونـــات احلـــالقـــة والــتــجــمــيــل، 
واملقاهى،  واملطاعم  الشباب  ومراكز 

فقط  الــصــيــداليــات  فتح  واســتــمــرار 
على مدار الساعة.

بتوجيه  بــنــغــازي  أمـــن  مــديــر  ــدد  وشـ
ــة لــكــافــة  ــعــاجــل ــذه الــتــعــلــيــمــات ال هــ
بالُغرفة  والعسكرية  االمنية  االجهزة 
واتــخــاذ  بنغــازي  املُشتركة  االمنية 
ومعاقبة  القانونية  االجـــراءات  كافة 

للقانون. املخالفني وفقاً 

شهدت مدينة سبها ،الثالثاء املاضي ،مراسم 
بوباء  اخلــاص  الصحي  احلجر  مركز  افتتاح 
كورونا بحضور أعضاء املجلس البلدي سبها 
عبداهلل المني وأبوبكر جماعة مسؤول امللف 
الصحي ببلدية سبها و محمد أبوخزام نائب 
الصحة  منظمة  وممثلة  األزمــة  جلنة  رئيس 
يف املنطقة اجلنوبية و مدير مكتب اخلدمات 
وأعضاء  عبداهلل  عبداجلليل  سبها  الصحية 
سبها  ببلدية  األورام  ومركز  الصحية  املراكز 
للبنات  الطالبي  السكن  مبقر  املركز  ويقع 

عبدالرحمن البركولي سابقا.

اليونيسف تستكمل 
صيانــــة مدرســــة بعيــــن زارة

الدولية للهجرة تقدم مساعدات ألكثر من 34.000 شخص يف ليبيا

بلدي بوسليم: تدريب عناصر الرصد 
على االختبار السريع  لكورونا

أمن بنغازي تشدد على املحالت التقيد مبواعيد احلظر

افتتاح مركز للحجر بسبها

وزير داخلية الوفاق يتفقد مقر البحث اجلنائي بالعاصمة

دوريات حلفظ األمن  بتاجوراء
 وصبراته والعجيالت

بالزما املتعافني لعالج مصابي كورونا يف ليبيا

بحكومة  الداخلية  وزيــر  قــام 
بزيارة  باشاغا  فتحي  الوفاق 
ملقر البحث اجلنائي مبديرية 

أمن طرابلس.
وبني املكتب اإلعالمي لوزارة 
أن  الوفاق  بحكومة  الداخلية 
الزيارة  خالل  التقى  باشاغا 

مــديــر أمــن طــرابــلــس عميد 
أسامة عويدان ورئيس مكتب 
طرابلس  اجلــنــائــي  الــبــحــث 
وعــــدد مـــن رؤســـــاء أقــســام 
الــنــجــدة واملـــــرور بــاملــديــريــة 
وجــرى اســتــعــراض عــدد من 
تهم  التي  األمنية  املواضيع 

كافة مكاتب وأقسام املديرية.
واستمع باشاغا خالل الزيارة 
ــة مــن قبل  إلـــى شـــروح وافــي
اجلنائي  الــبــحــث  مــســؤولــي 
طــرابــلــس خـــالل جــولــة قــام 
بها للمقر واطلع خاللها على 

سير العمل داخله.

بحث حل مشكلة نقص 
املياه بنينا توكرة 
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أخبــار

التقى رئيس مجلس وزراء احلكومة الليبية 
نصر  النواب  مجلس  عضو  الثني  عبداهلل 

الفايدي. مهنى  الدين 
وبني املكتب اإلعالمي للحكومة الليبية أنه 
الذي عقد مبقر ديوان  اللقاء  جرى خالل 
مجلس مبدينة بنغازي مناقشة املستجدات 
والدولية، ومختلف  املحلية  الساحتني  على 

الراهنة. الفترة  مشاريع احلكومة خالل 
املشاريع  املجلس  عضو  مع  الثني  وبحث 
املــتــعــثــرة مبــنــطــقــة الــفــايــديــة واشــنــيــشــن 
بصيانة  املتعلقة  تــلــك  خــاصــة  وبــلــقــس، 
الصرف  مياه  وشبكات  الــطــرق،  وانــشــاء 
الــصــحــي، اضــافــة خلـــزان املــيــاه اخلــاص 

املناطق بتلك 

أعلنت مديرية أمن اجدابيا،  الثالثاء، 
املدينة  أهــالــي  مــن  دفــعــتــني  وصـــول 
العربية  مصر  بجمهورية  العالقني 
كان يف  ،و  البري  امساعد  إلى منفذ 
ملكافحة  األمنية  اللجنة  استقبالهم 
إلى  واملرسلة  املستجد  كورونا  وبــاء 
بقرار  يــومــني  مــن  أكــثــر  منذ  املنفذ 
املشتركة  األمنية  الغرفة  رئيس  من 

الشكري. ونــيــس  العقيد  اجــدابــيــا، 
وقالت املديرية إنه أرسلت إلى املنفذ 
ــات الــشــرطــة وســيــارت  ــ بــعــض دوريـ
إسعاف، وحافلة ركاب، وشاحنة لنقل 
األمتعة واحلقائب تابعة ملديرية األمن 
،كما  العالقني  دخــول  تسهيل  بهدف 
االلــتــزام  بــضــرورة  العائدين  طالبت 
الطبية  اللجنة  بتعليمات  والتقييد 

الصحي. وأشار  احلجر  فترة  طوال 
العالقني  دفــعــة  تسكني  ــى  إل الــبــيــان 
أعدادها  بغلت  التي  بالكامل،  الثانية 
األمــن  مديرية  وقــدمــت  عائلة،   51
عن  خارج  تقصير  أي  عن  اعتذارها 
قصارى  بذلها  إلــى  مشيرة  اإلرادة، 
ــودة الــعــالــقــني  ــ ــأمــني عـ ــت جــهــدهــا ل

وتسكينهم

املوسع مبدينة  اجتماعه  اجلفرة خالل  تدارس حراك شباب 
هون خطة عمله القادمة والدول الذي يجب القيام به للمساهمة 

يف تفعيل حركة اخلدمات داخل مناطق بلدية اجلفرة  .
وتناول االجتماع دور ممثلي احلراك داخل مناطقهم يف هون 
وودان وسوكنة وزلة والفقهاء واطالقة  العمل الفعلي العلمي 
وامليداني يف كل املناطق خالل الفترة القادمة وتقدمي االفكار 
االقتراحات واملبادرات التي تفعل دور شباب احلراك بالتعاون 

مع املؤسسات االهلية الفاعلة يف املنطقة .
مــجــهــودات يف سبيل وضــع حلول  احلـــراك  ويــبــدل شباب    
للمشاكل واملختنقات التى تعانيها بلدية اجلفرة لطرحها امام 
املناسبة وتقدمي  للتحرك يف وضع احللول  التنفيذية  اجلهات 

افضل اخلدمات للمواطنني  .

الـعامـة  لـــــإدارة  الـتابـعـة  الـدوريـات  قـامـت 
بحكومة  الداخلية  بوزارة  والـمتابـعة  للـتفتـيش 
عـلـى  تـفتيشـية  بـجـولـة  األحــــــــد  الـــوفـــاق  
الـعامـة  لـإدارة  الـتابـعـة  األمـنيـة  الـدوريـات 
الـمكلـفة  الـدبلومـاسـية  الـبعثـات  لـحمايـة 
والـبـعثـات  الـسفـارات  مـقـار  وتـأمـيـن  بـحمايـة 

الـدبـلومـاسية بــالـعاصـمة طرابـلـس.
وبني املكتب اإلعالمي لوزارة الداخلية بحكومة 
للـوقـوف عـلـى سـيـر  الوفاق أن اجلولة تهدف 
عــمل هـذه الـدوريـات والـجـهود الـتـي تـبـذلـها 
حـمايـة  فـي  بـهـا  الـمـكلفـة  الـمهـام  تـأديـة  فـي 

هـذه الـمقار.

أفاد مصدر ديواني مبعبر رأس اجلدير احلدودي 
مع ليبيا  يف تصريح إعالمي  اإلثنني املاضي 
11 مايو 2020  أنه مت يف ساعة متأخرة من 
مساء السبت تأمني وصول شحنة املساعدات 
الطبية التي أرسلتها تركيا كهبة مساعدات لليبيا 
من مطار جربة جرجيس الدولي إلى معبر رأس 
اجلدير وتسليمها للمصالح املختصة باجلانب 
فقد  ــه   ذات املصدر  وبحسب  املعبر  من  الليبي 

متثلت الهبة التركية املرسلة إلى ليبيا يف 200 
ألف كمامة جراحية و70 واقي للوجه و300 
واقي للعينني و120 كمامة فئة N95 و 600 
وحدة من املناديل الواقية و400 لتر من املحلول 

املعقم.
أفادت  قد  التونسية  اجلمهورية  رئاسة  وكانت 
بهبوط  بأنها سمحت  اجلــاري  مــاي  بتاريخ 8 
طائرة تركية مبطار جربة جريس الدولي  قالت 

إنها »محملة مبساعدات طبية إلى ليبيا«.وقال 
الطبية  التونسية، إن املساعدات  للرئاسة  بيان 
انفة الذكر »موجهة إلى األشقاء يف ليبيا شرط 
أن يتم تسليم ما بها من مساعدات موجهة إلى 
ليبيا إلى السلطات التونسية )أمن و ديوانة(   وأن 
غيرها  دون  وحدها  التونسية  السلطات  تتولى 
إيصالها إلى معبر رأس اجلدير ليتسلمها اجلانب 

الليبي  وفق نص البيان

االوضــاع  ــرزق  لبلدية  م التسييري  املجلس  ناقش 
املعيشية  للعائالت النازحة الى مناطق بلدية اجلفرة 
، هون ، ودان ، سوكنة ، زلة و الفقهاء خالل اجتماعه 

باجلفرة. الشؤون االجتماعية  مع مكتب 
متكاملة  بيانات  منظومة  اعداد  على  االتفاق     ومت 
لها  التسهيالت  كافة  وتقدمي  للجفرة  النازحة  لالسر 
باملؤسسات  الدارسني  بالطالب  يتعلق  فيما  خصوصا 
التعليمية واملعاهد والكليات التابعة جلامعة اجلفرة .
ودعا االجتماع املنظمات واملؤسسات املحلية والدولية 
ادوية  من  املختلفة  االنسانية  املساعدات  تقدمي  الى 
من  النازحة  لالسر  وغيرها  والبسة  غذائية  ومــواد 

مرزق الى اجلفرة والتي جتاوز عددها 79 اسرة .

احلكومة الليبية تبحث املشاريع املتعثرة بعدة مناطق

 ،2020 مايو   11 املاضي  اإلثنني  مت،  
إطالق سراح البحارة التونسيني الثمانية 
والعشرين الذين مت إيقافهم من قبل خفر 
السواحل الليبي منذ يوم 5 ماي اجلاري 
يف  ورد  ما  وفق  الزاوية  مبيناء  وإيوائهم 
الرسمية  الصفحة  على  نشرت  تدوينة 
للقنصلية العامة التونسية بطرابلس على 

»الفايسبوك«.

الذكر مبيناء  انفي  البحارة  إيواء  وقد مت 
ــة وهــم يف صحة جــيــدة وهــم يف  ــزاوي ال
الوطن على منت  إلى أرض  العودة  طريق 
إطـــالق ســراح  مــراكــبــهــم. ومتــت عملية 
البحارة املوقوفني بحضور القنصل العام 
التونسي بطرابلس توفيق القاسمي وبعد 
املسؤولني  مــع  املــفــاوضــات  مــن  سلسلة 

الليبيني مبدينة الزاوية.

نتائج  أن  األمـــراض  ملكافحة  الوطني  املــركــز  أعلن 
فحص )83( عينة أثبتت خلوهم من فيروس كورونا.

املجتمع  لصحة  املرجعي  املختبر  أن  املركز  وأوضــح 
باملركز الوطني ملكافحة األمراض تسلم اليوم االثنني، 
عدد )83( عينة للكشف عن فيروس كورونا املستجد 
الفحص  نتائج  أن  تبني  املختبري  الفحص  وعقب 

سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا املستجد.
من  أن  األمـــراض،  ملكافحة  الوطني  املركز  وأوضــح 
للشفاء،  حــاالت   4 متاثل  السالبة  العينات  ضمن 
حالة،   64 ــاالت  احلـ إجــمــالــي  عــدد  يصبح  وبــالــتــي 
 ،28 املتعافني  وعدد  حالة،   33 النشطة  واحلــاالت 

والوفيات 3. 

االفــــــراج عن بحــــــارة تونسييــــــــــــن
 كانــــــــــوا موقوفيـــــــــــــــــن يف ليبيــــــــــــــا

 متاثل 4 حاالت للشفاء من 
وباء كورونا 

وصول دفعتني جديدتني من العالقني
 مبصر إلى منفذ امساعد

حراك شباب اجلفرة 
يبحث سبل تفعيل دور الشباب

إدارة التفتيش تتفقد دوريات حماية البعثات الدبلوماسية بطرابلس

حكومة تونس تسلم املساعدات التركية إلى السلطات الليبية

بحث اوضاع االسر النازحة الى 
مناطق اجلفرة
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االقتصادية

الثني يتابع  عمل جلنة  منع ازدواجية التوريد و تغطية احتياجات القطاع الصحي

 االسبوع الليبي :
شــدد رئيــس احلكومــة الليبيــة  عبــداهلل 
الثنــي خــالل اجتمــاع عقــده   الســبت 
ببنغــازي مــع  اللجنــة الفنيــة املختصــة   
والصــرف يف  التوريــد  ازدواجيــة  مبنــع 
الصحــي   القطــاع  احتياجــات  تغطيــة 
يف  بصرامــة  العمــل  ضــرورة  علــى   ،
ــة  ــع  اي ازدواجي ــة  ملن ــق واملراجع التدقي
يف  التوريــد والصــرف وفًقــا  للتعليمــات 

باخلصــوص الصــادرة 
جنــاح  الدكتــورة  االجتمــاع  وحضــر 
ابراهيــم العقيلــي رئيــس اللجنــة وعضــو 
جلنــة ادارة جهــاز اإلمــداد الطبــي   وعبد 

املاليــة  االدارة  مديــر  الــرازق اجلريبــي 
مبجلــس الــوزراء .

االجتمــاع   عمــل  الثنــي خــالل  وتابــع 
بــذل  علــى  االعضــاء  وحــث  اللجنــة  
التدقيــق  يف   جهدهــم   قصــارى 

جعــة. ملرا ا و
 يذكر أن تشــكيل هذه اللجنة جاء نتيجة 
الجتمــاع الــذي عقــده رئيــس احلكومــة 
الليبيــة عبــداهلل الثنــي  يف الرابــع عشــر 
مــن ابريــل املاضــي  مــع وزيــر الصحــة 
ورئيــس جهــاز اإلمــداد الطبــي، ومديــر 
ومديــر  الطبــي،  بنغــازي  مركــز  عــام 
مديــر  و  الصحــة  بــوزارة  املشــروعات 

اإلدارة املاليــة بديــوان مجلــس الــوزراء.
لهــذه  تعليماتــه  الثنــي  اصــدر  حيــث 
اللجنــة للقيــام مبهمــة التدقيــق والفحــص 
لديــوان  املحالــة  اإلجــراءات  كافــة  يف 
مجلــس الــوزراء مــن وزارة الصحــة، او 
مــن جهــاز اإلمــداد الطبــي، او اللجنــة 
للجنــة  التابعــة  االستشــارية  الطبيــة 

كورونــا. وبــاء  ملكافحــة  العليــا 
ونصــت التعليمــات علــى ان تتولــى اللجنــة  
مهمــة الفحــص واملراجعــة قبيــل ابــرام 
املطالبــات،  هــذه  بشــان  تعاقــدات  أيــة 
يف  ازدواجيــة  خلــق  عــدم  يضمــن  مبــا 

والصــرف التوريــد  إجــراءات 

 االســـبوع الليبي :
وزراء  مجلــس  ناقــش  
خــالل  الليبيــة   احلكومــة 
مســاء  اســتثنائي  اجتمــاع 
ببنغــازي  االربعــاء  امــس 
احلكومــة   رئيــس  برئاســة 
ــي  ــن الثن ــداهلل عبدالرحم عب
العامــة  امليزانيــة  قانــون    ،
مجلــس  مــن   إقــراره  بعــد 

النــواب، وآليــات تغطيــة بنــود 
انعــدام  ظــل  يف  امليزانيــة 
حكومــة  وهيمنــة   املــوارد  
علــى  املوازيــة  الوفــاق 

النفــط. إيــرادات 
ايضــا  االجتمــاع  وبحــث 
صــرف  عــدم  مشــكلة 
امليزانيــة  مخصصــات 
العامــة للحكومــة خــالل هــذا 

الظــرف الراهــن الــذي متــر 
يف  تســبب  مــا  البــالد  بــه 
كاهــل  علــى  األعبــاء  زيــادة 

طــن. ا ملو ا
وأكــد املجلــس يف اجتماعــه 
ضــرورة تســييل مخصصــات 
امليزانيــة للحكومــة، لتتمكــن 
تقــدمي  يف  االســتمرار  مــن 
للمواطنــني  خدماتهــا 

الليبيــة. املــدن  مبختلــف 
إلــى  األراء  أغلــب  وتذهــب 
تنفيــذ  يف  الكبيــر  تعنــت  أن 
قــرارات الســلطة التنفيذيــة 
يف  يتســبب  أن  شــأنه  مــن 
األســعار  وغــالء  ارتفــاع 
هــذه  يف  خاصــة  املختلفــة 
علــى  الصعبــة  الفتــرة 

الليبــي االقتصــاد 

 االسبوع الليبي :
قــال  منســق شــؤون اإلعــالم بشــركة ســرت 
والغــاز، عيســى  النفــط  وتصنيــع  إلنتــاج 
ادارة شــركة  مختــار  أن رئيــس مجلــس 
والغــاز   النفــط  وتصنيــع  النتــاج  ســرت 
ــر  عــن دعــم  مســعود ســليمان موســى عب
ومســاندة شــركة ســرت لشــركة اجلــوف 
إلدخــال  ســعيها  يف  النفطيــة  للتقنيــة 
التقنيات احلديثة للســوق الليبي وخططها 
للتعــاون مــع شــركة ســرت إلنتــاج وتصنيــع 
النفــط والغــاز يف األمــور الفنيــة املتعلقــة 
باحلفــر واإلنتــاج واخلدمــات كالتســميت 
و صيانــة رؤوس اآلبــار واملــواد الكيميائيــة 

وغيرهــا.
اجتمــاع  خــالل  موســى  حديــث  وجــاء 
عقــد  اخلميــس املاضــي عبــر تقنيــة البــث 
املباشــر علــى االنترنــت حضــره ايضــا مــن 
مجلــس  أعضــاء  ســرت   شــركة  جانــب 
ــز النعــاس  اإلدارة   مصطفــى همــاد و فاي
ومــن  فنتــري  و محمــد  خالــد جبالــي  و 

جانــب شــركة اجلــوف للتقنيــة النفطيــة   
مجــدي   الشــركة  ادارة  جلنــة  رئيــس  
الدرســي  وعبدالرحمــن العمامــي عضــو 
جلنــة اإلدارة للتصنيــع واملــواد والتســويق و 
خالــد الدينالــي عضو جلنــة اإلدارة للمالية 
ــات ومختصــني  ــوارد البشــرية واخلدم وامل

مــن الشــركة.
 واضــاف مختــار ان رئيــس مجلــس ادارة 
شــركة ســرت اكــد خــالل االجتمــاع  علــى  
أهميــة التعــاون مــع شــركة اجلــوف وتذليــل 
إجنــاز  يف  تواجههــا  التــي  الصعوبــات 
أعمالهــا. ومــن جانــب شــركة اجلــوف قــال 
مختــار أن  رئيــس جلنــة اإلدارة مجــدي 
جبريل  عبر عن متنياته   بالتوفيق لرئيس 
وأعضــاء مجلــس ادارة ســرت  يف مهــام 
عملهــم رغــم الظــروف املاليــة التــي ميــر 
بهــا القطــاع واالجــراءات التــي صاحبــت 
التصــدي لتفشــي جائحــة كورونــا، شــاكرا 
الداعمــة  مواقفهــا  علــى  ســرت  شــركة 

لشــركة اجلــوف للتقنيــة النفطيــة.

 االسبوع الليبي :
الليبيــة  االقتصاديــة  الغرفــة  اســتغربت 
املصريــة املشــتركة، يف بيــان لهــا الســبت 
املاضــي ، األخبــار املتواترة بشــأن اســتخدام 
األراضي التونسية كقواعد لضرب اجليش 
الليبــي مــن قبــل أعــداء ليبيــا، إضافــة إلــى 
الســماح للمليشــيات مــن اســتغالل تــراب 
تونــس يف اســتقبال طائــرات حتمــل علــى 
متنهــا الدمــار واملــوت ألبناء الوطن، بحســب 

البيــان.
ــة  ــة الليبي وحــّذر رئيــس الغرفــة االقتصادي
املصرية املشــتركة إبراهيم اجلراري، خالل 
البيــان، أنــه »يف حــال تأكــد هــذه األخبــار 
قــد نضطــر آســفني بالتنســيق مــع املســؤلني 

يف احلكومــة الليبيــة إلــى قطــع التعامــل 
االقتصــادي والتجــاري مــع تونس الشــقيقة، 
مطالبــا رجال األعمال وأصحاب الشــركات 
التجاريــة يف احتــاد الغــرف التجارية ورجال 
األعمــال يف تونــس باتخــاذ موقف حيــال أي 
إجــراء تتخــذه احلكومــة التونســية ضد أمن 

واســتقرار ليبيــا.
وقــال البيــان، »إن ليبيــا تتعافى وتكافح آخر 
معاقــل االرهــاب ومعرقلــي إقامــة الدولــة 
الليبيــة مــن املليشــيات والتــي تدعمهــا دول 
ال تريــد مصلحــة ليبيــا، ونحــن بفضــل اهلل 
ثــم رجــال ليبيــا مــن أبنــاء القــوات املســلحة 
ــى الدفــاع عــن  ــن عل ــة قادري ــة الليبي العربي

ليبيــا وأمنهــا وحتريــر كل شــبر منهــا« 

 االسبوع الليبي :
علــق القائــم بإعمــال الســفارة الليبيــة يف 
زمبيــا فــرج الــزروق يف تصريحات إعالمية، 
عــن وديعــة ليبيــة اختفــت منذ 10 ســنوات، 
ــغ والودائــع تظهــر يف  أن أي حتريــك للمبال
الكشــوفات وبعــد التثبــت يف احلســابات لــم 

يثبــت هــذا األمــر.
عــادل  الدبلوماســي  قــال  جهتــه  مــن 
الضــروري  مــن  إنــه  الكيــش  عبداجلليــل 
التحقيــق يف اختفــاء الودائــع. كمــا أشــار 
إلــى أن قطعــة األرض التــي وهبتهــا حكومــة 

زمبيــا للســفارة الليبيــة ثــم تراجعــت عنهــا 
التنــازل عــن األرض  تثبــت  فيهــا مذكــرة 
والبديــل وقــد مت نشــر األمــر يف 2016 

علــى موقــع فيســبوك.
وكان الناطق باسم وزارة اخلارجية بحكومة 
ــدأ  الوفــاق محمــد القبــالوي أوضــح أن مب
الدبلوماســي  العــرف  يف  باملثــل  املعاملــة 
معمــول بــه، وأن احلكومــة الزامبية تراجعت 
عــن تقــدمي قطعــة األرض ألن ليبيــا لــم 
ــه ال يحــق  ــرا أن تقــم بنفــس اخلطــوة، معتب

ــة بالتعويــض. املطالب

 االسبوع الليبي :
أنهــا  للنفــط  الوطنيــة  املؤسســة  أعلنــت 
ــي  ــن الدراســة الت ــاء م ــى االنته أوشــكت عل
ائتــالف  مــع  بالتعــاون  بإعدادهــا  تقــوم 
ــي  ــاز الطه ــن أجــل اســتخراج غ ريبســول م
مــن غــاز الشــعلة يف حقــل الشــرارة النفطــي، 
ليتــم يف وقــت الحــق اتاحتــه للمواطنــني يف 

اجلنــوب بالســعر الرســمي.
أن  لهــا  بيــان  يف  املؤسســة  وأوضحــت 
اســترجاع غــاز الشــعلة يف حقــل الشــرارة 
واســتغالله بشــكل جيــد ســيكون لــه الفضــل 
أكســيد  ثانــي  انبعاثــات  مــن  احلــد  يف 
الكربــون يف الغــالف اجلــوي إلــى جانــب 
التقليــل مــن النفايات.وصــرح رئيس مجلس 
ــى  ــط مصطف ــة للنف إدارة املؤسســة الوطني
صنــع اهلل قائــال: ســيكون لهــذا املشــروع 
آثــار إيجابيــة كبيــرة علــى البيئــة، واألهم من 
ذلــك أنــه ســيمكننا مــن توفيــر غــاز الطهــي 

املواطنــني يف  متنــاول جميــع  بأســعار يف 
اجلنــوب الذيــن تفاقمــت معاناتهــم منــذ بدء 
ــع اهلل نحــن مســتاؤون  النزاع.وأضــاف صن
تســبب  مــن األوضــاع يف اجلنــوب حيــث 
القتــال الدائــر واالضطرابــات يف احلــّد مــن 
قدرتنــا علــى إرســال شــحنات غــاز الطهــي 
مــن املســتودعات يف الشــمال بشــكل منتظــم 
ــن  ــة م ــول عملي ــا إيجــاد حل ــي، علين وبالتال
شــأنها أن تعــود بالفائــدة علــى املواطنــني 

ــى حــد الســواء. ــة عل والبيئ
وأشــارت املؤسســة أن املحادثــات مــع بعــض 
ــي ســيتم اســتخدامها  ــات الت مــزودي التقني
يف اســتخراج غــاز الطهــي مــن غــاز الشــعلة 
بلغــت مراحــل متقدمــة حيــث ستســاعد هذه 
التقنيــات املتطــورة واحلديثــة علــى فصــل 
غــاز الطهــي بطريقــة ســهلة وفعالة من حيث 
التكلفة ومن املتوقع أن يســتغرق العمل على 

إجنــاز هــذا املشــروع 18 شــهرا.

مجلس وزراء احلكومة الليبية  يناقش   قانون امليزانية العامة 

 سرت النتاج وتصنيع النفط والغاز تدعم اجلوف 
للتقنيات النفطية

اجلراري يهدد مبقاطعة تونس اقتصاديا لهذا السبب

السفارة الليبية بزمبيا توضح حول وديعة اختفت قبل 10 سنوات

قريبا االنتهاء من دراسة الستخراج غاز الطهي من حقل الشرارة
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حوار/ همسة يونس
»يف زمـــن الفراغـــات والفزاعـــات، عاملنـــا املعاصـــر، 
ملفـــات كبـــرى، الهجـــرة غيـــر القانونيـــة، مكافحـــة 
اإلرهـــاب، احلـــروب بشـــتى أنواعهـــا، الـــكل يرتقـــب 
البيانـــات،  يســـجل  والتاريـــخ  »كورونـــا«،  نتائـــج 
والصـــراع يحتـــدم بـــن القيم اإلنســـانية والعجلة 
االقتصاديـــة. لقـــد عجـــز العالـــم الطبـــي ليومنـــا 
هـــذا، تقـــدمي عـــالج للوبـــاء )كورونـــا ومـــا ســـبق(، 
شـــرح  تقـــدمي  السياســـي  العالـــم  عجـــز  كمـــا 
حتمـــل  سياســـية  ظاهـــرة  كونـــه  للوبـــاء  مؤكـــد 
ــا يســـتوجب أن  ــا مـــن أنـــواع احلـــروب وهـــو مـ نوعـ
نعيـــد التفكيـــر للتعايـــش بشـــكل دقيـــق«.... بهـــذه 
السياســـي  واملحلـــل  الكاتـــب  اســـتهل  الكلمـــات 
د. محســـن ونيـــس القـــذايف، حـــواره مـــع بوابـــة 
انتشـــار  جائحـــة  حـــول  اإلخباريـــة،  إفريقيـــا 
يف  )كوفيـــد_19(  املســـتجد  كورونـــا  فيـــروس 
البـــالد، وانعكاســـاته علـــى املشـــهد الليبـــي الـــذي 
وخالفـــات  وصراعـــات  انقســـام  حالـــة  يعانـــي 

حـــادة... وإلـــى نـــص احلـــوار
*األوبئة لم متنع احلروب على مر التاريخ

تـــرى  كيـــف  كوفيـــد_19..  جائحـــة  ظـــل  يف 
تطـــورات املشـــهد الليبـــي مـــن اجلانـــب السياســـي 

واألمنـــي؟
ـــرات  ـــرات وطف ـــات تغي تشـــكل احلـــروب واألزم
سياســـية واقتصاديـــة واجتماعيـــة، وهـــو مـــا 
الكونيـــة  التوازنـــات  إلعـــادة  أحيانـــاً  يقـــود 
بأشـــكال وأمنـــاط مســـتحدثة، ليصبـــح الدائـــن 
مديـــن، وهـــو مـــا حصـــل بشـــكل واقعـــي وفعلـــي 
بعـــد احلربـــني األولـــي والثانيـــة، أو مـــا منـــر 
ـــة وفـــق املســـاقات  ـــوم مـــن حـــرب هجيني ـــه الي ب

السابقة. 
ـــد تســـتضيف مخرجـــات  ـــك التحـــوالت ق أن تل
أخـــرى، ففـــي زمـــن كورونـــا أصبـــح اإلعـــالم 
األكثـــر ربحـــاً وتأثيـــراً فلـــم يعـــد ميثـــل الســـلطة 
الرابعـــة بـــل تصاعـــد بشـــكل غير مســـبوق ليمثل 
الســـلطة املطلقـــة واملحـــرك للســـلطات الثالثـــة 
»التشـــريعية، والتنفيذيـــة، والقضائيـــة«، كمـــا 
ـــم  ـــداً ملســـار التعلي رســـمت األزمـــة طريقـــاً جدي
واعتمـــاد آليـــات التعليـــم عـــن بعـــد، ليمثـــل 
مصداقيـــة تقنيـــة وعلميـــة بعدمـــا رفضتـــه 
العديـــد مـــن الـــدول العربيـــة، وبهـــذا ســـتصبح 
التقنيـــات الرقميـــة والتواصليـــة والبحثيـــة ذات 

أهميـــة مضافـــة. 
وأخـــص  اجلاريـــة  األحـــداث  تشـــهد  لـــم 
الصـــراع العســـكري واألمنـــي بليبيـــا تغيـــراً 
القتـــال  وموازيـــن  وســـاحات  مســـارات  يف 
برغـــم  كورونـــا،  جائحـــة  انتشـــار  ظـــل  يف 
التهدئـــة  ومناشـــدات  الدوليـــة  التحذيـــرات 
العامليـــة  الصحـــة  منظمـــة  عبـــر  املتكـــررة 
الليبـــي  اجلانـــب  ينظـــر  حيـــث   ،»WHO«
لثـــالث مرتكـــزات أساســـية، أولها: محدوديـــة 
اإلصابات، وثانيهـــا: األهميـــة القصـــوى للدفـــاع 
النظـــرة  األرض، وثالثهـــا:  علـــى  املشـــروع 
املشـــبوهة للمنظمـــات الدوليـــة والتـــي أصبحـــت 
ـــث  ـــة، حي ـــر متوازن ـــة غي ـــن مختلف ـــل مبوازي تكي
افقـــدت ثقـــة الليبيـــني يف إيجـــاد حلـــول لألزمـــة 
ـــة، وتغاضـــت عـــن تدفقـــات  ـــذ ســـنوات طويل من
الســـالح والبشـــر عبـــر املوانـــئ الغربيـــة بليبيـــا، 
لتســـتضيف عبـــر تلـــك القنـــوات غمـــوض القـــادم 
يف زمـــن الوبـــاء، اســـتمراراً للخالفـــات الدوليـــة 
ـــة واحلـــروب املباشـــرة،  ـــة حلـــروب الوكال املغذي
وكمـــا هـــو حـــال املجتمـــع الدولـــي اليوم يف فشـــله 
إليجـــاد دواء أو لقـــاح للوبـــاء كوفيـــد 19 ومـــا 
ســـبقه مـــن جوائـــح عديـــدة انتهـــت أو انحصـــرت 

دون جهد بشري.   
وبالرجـــوع إلـــى تاريـــخ قريـــب، عـــام 1918، ويف 
ظـــل اجتيـــاح وبـــاء »االنفلونـــزا اإلســـبانية« والتـــي 

حصـــدت أكثـــر مـــن 50 مليـــون نســـمة، نـــود أن 
ـــارك  ـــع املع ـــم متن ـــة ل ـــك األزم ـــى أن تل نشـــير إل
الدائـــرة حينهـــا، وانتقـــال اجليـــوش بقيـــادة دول 
كبـــرى، ممـــا تســـبب يف نقـــل العـــدوى وصـــوالً ملـــا 
يقـــارب نصـــف مليـــار نســـمة، فانتقـــال اجليـــوش 
واســـتمرار فتـــح احلـــدود نتيجـــة للصـــراع حينهـــا 
ســـاهم بشـــكل مباشـــر يف نقـــل العـــدوي وتفشـــي 

الوبـــاء بشـــكل دراماتيكـــي.
*الدولة الليبية وجهود مكافحة الوباء

لالنقســـام  كان  هـــل  كورونـــا..  جائحـــة  ظـــل  يف 
بـــن  التنافـــس  مـــن  نـــوع  خلـــق  يف  دور  الليبـــي 
األطـــراف الليبيـــة علـــى احتـــواء األزمـــة لتبـــادل 

االتهامـــات بالتقصيـــر بشـــكل غيـــر مباشـــر؟ 
يف ظـــل التشـــظي واالنقســـام السياســـي ومـــن 
ثـــم االقتصـــادي واالجتماعـــي غيـــر املبـــرر، 
وبعـــد فشـــل املحـــاوالت الدوليـــة -متضاربـــة 
املصالـــح- إليجـــاد أبـــواب االصـــالح باالتفـــاق 
ــام 2015،  ــمبر عـ ــع يف ديسـ ــي املوقـ السياسـ
حيـــث فقـــد االتفـــاق املشـــار إليـــه كافـــة قواعـــده 
وأسســـه، بـــل لـــم يحقـــق واقعـــاً حقيقيـــاً ومنهجـــاً 
التحضيريـــة،  االنتقـــال  ملرحلـــة  تأسيســـياً 
بـــل علـــى العكـــس متامـــا، فقـــد فاقـــم األزمـــة 
والعســـكري  السياســـي  باملســـار  وانحـــرف 
االقتصاديـــة  اخلالفـــات  وعمـــق  واألمنـــي، 
واملتداعيـــة،  املرهقـــة  مؤسســـاتها  وانقســـام 
فلـــم يعـــد ذلـــك االتفـــاق ميثـــل أرجـــل احلكـــم 

الثـــالث، القاعدة-القوة-الشـــرعية. 
يســـتوجب مكافحـــة كل وبـــاء علـــى مـــر التاريـــخ 
ـــة ومشـــتركة وبشـــكل  ـــام بخطـــوات منهجي القي
ـــك اخلطـــوط العريضـــة إلدارة  أو آخـــر، هـــي تل
ــدف  ــوغ الهـ ــك لبلـ ــام، وذلـ ــكل عـ ــات بشـ األزمـ
ـــف احلـــدة،  ـــع أو حجـــب االنتشـــار أو تخفي ومن
وأهمهـــا هـــو احلجـــر )مـــع إيجـــاد البديـــل 
الغذائـــي(، والكشـــف وفـــق الدرجـــات واألولويات 
)األصـــل ثـــم الفـــرع(، ونأتـــي بعدهـــا للتعقيـــم 
ــا  ــات، وهـــي مـ ــاء واملراجعـ والتحليـــل واالحصـ
القطيع...حلـــني  يعـــرف بسياســـات حمايـــة 
الوصـــول للعـــالج أو إيجـــاد اللقـــاح. وبشـــكل 
أخـــر، الثقافـــة املجتمعيـــة مـــع إيجـــاد امليزانيـــات 
ــن  ــة مـ ــززة واملخصصـ ــة واملعـ ــة والداعمـ القويـ
الدولـــة وهـــو مـــا يدفـــع ويســـارع بوتيـــرة اخلـــروج 
املبكـــر مـــن األزمـــة تطبيقـــاً وقياســـاً ومالئمـــة. 
ـــد وبإجـــراءات  ـــة بجهـــد رائ ـــة الليبي تقـــوم الدول
ـــات البشـــرية  ـــة االمكاني حكيمـــة رغـــم محدودي
ــاء، يف الوقـــت الـــذي  واملخبريـــة ملكافحـــة الوبـ
يســـعي اجلميـــع حرصـــاً علـــى تنفيـــذ التعليمـــات 
الصـــادرة مـــن األجهـــزة املكلفـــة، حيـــث متثـــل 
فرصـــة  أمـــام الدولـــة للمســـح الشـــامل وجتهيـــز 
قاعـــدة بيانـــات ستســـهم يف التدقيـــق والفـــرز 
بشـــكل مختبـــري وإحصائـــي،  غيـــر أن األمـــر 
يف طرابلـــس رغـــم حســـن النوايـــا واملقاصـــد 
ــز  ــؤولة ك »املركـ ــزة املسـ ــدى األجهـ ــة لـ واملهنيـ

الوطنـــي ملكافحـــة األمـــراض«، لـــم يتمكـــن يف 
فـــرض اســـتراتيجياته نظـــراً للهيمنـــة علـــى 
قـــرارات اللجـــان املوكلـــة والتـــي ال تـــزال تخضـــع 

ـــر.  ـــك الدوائ يف جلهـــا لســـلطات خـــارج تل
الليبيـــة يف  الدولـــة  إجـــراءات  لقـــد حملـــت 
مكافحـــة الوبـــاء همومـــاً انقســـامية وانعكاســـات 
واضحـــة توافقـــاً مـــع كل انقســـامات املؤسســـات 
الســـيادية ومـــا يتبعهـــا، فمـــا صلـــح لبرقـــة 
وشـــرق ليبيـــا لـــم يلقـــي قبـــوال يف طرابلـــس 
والغـــرب الليبـــي والعكـــس صحيـــح، األمـــر الـــذي 
أنتـــج ســـاعات مختلفـــة مـــن احلظـــر وسياســـات 
ــا  أخـــرى تتمثـــل يف إجـــراءات الوقايـــة وغيرهـ
امتثـــاالً للبيانـــات الصـــادرة مـــن املركـــز الوطنـــي، 
ـــذ  ـــة( من ـــة )املؤقت ـــة الليبي ـــت احلكوم ـــد قام فق
أواخـــر شـــهر فبرايـــر بإغـــالٍق كامـــل للمعابـــر 
ــرات  ــى فتـ ــة إلـ ــارات، باإلضافـ ــئ واملطـ واملوانـ
احلظـــر التـــي مت اتخاذهـــا وتنفيذهـــا، وتفعيـــل 
الكثيـــر مـــن املؤسســـات اخليريـــة كالهـــالل 
األحمـــر والكشـــافة وبعضـــاً مـــن مؤسســـات 
مجتمعيـــة تطوعيـــة، يف حـــني أننـــا رأينـــا اللجنـــة 
املشـــرفة يف طرابلـــس لـــم تســـتطع حتقيـــق 
تلـــك الرغبـــة، للعديـــد مـــن األســـباب، وهـــو مـــا 
أدى إلـــى تباطـــؤ إجـــراءات احترازيـــة وازديـــاد 
خاضـــع  غيـــر  بشـــكل  البشـــرية  التدفقـــات 
للحجـــر أو احلظـــر -يف أغلبـــه- وهـــو مـــا تســـبب 
يف وقـــت الحـــق بظهـــور حـــاالت متفرقـــة وصـــل 
عددهـــا يف شـــهر مايـــو إلـــى 60 حالـــة، نســـأل 
اهلل الشـــفاء العاجـــل لهـــم، األمـــر أيضـــا يبـــني 
فقـــدان القـــرار وغلبـــة اجلماعـــات املصلحيـــة 
داخليـــاً وخارجيـــاً علـــي املشـــهد بشـــكل عـــام.  

لقـــد شـــكل أيضـــاً ملـــف العالقـــني الليبيـــني 
باخلـــارج حتديـــاً اخـــراً لـــكال الطرفـــني، ومت 
ـــرب  ـــة يف كل مـــن الشـــرق والغ ـــك األزم إدارة تل
بشـــكل مهنـــي، غيـــر أن تدخـــل أطرافـــاً سياســـية 
تابعـــة ملجلـــس الدولـــة قـــد ســـاهم يف خـــرق 
إجـــراءات املركـــز الوطنـــي ملكافحـــة االمـــراض 
بالغـــرب الليبـــي وفـــق مـــا أكـــده تقريـــر هيئـــة 
الرقابة املؤرخ يف 2020/5/7 باخلصوص.  
ـــة  ـــي للوقاي ـــف الطب ـــة، مـــا يشـــهده املل واحلقيق
ــدع  ــا ال يـ ــد مبـ ــا يؤكـ ــن كورونـ ــالج يف زمـ والعـ
للشـــك بـــأن مصيـــر املركـــز الوطنـــي ملكافحـــة 
األمـــراض كغيـــره مـــن املؤسســـات والهيئـــات 
والـــوزارات بالغـــرب الليبـــي، مســـلوب اإلرادة 
وال يـــزال يخضـــع لضغـــوط املصالـــح واملطامـــع، 
وبـــأن قيـــادات احلـــرب الدائـــرة هـــي قيـــادات 
ـــة يف كل أطـــراف  ـــة ومتوغل ـــة ومتقاطع متداخل

اجلســـد الليبـــي. 
*دعوة إلعادة التفكير وتفعيل كافة املنظومات

مـــا رأيـــك يف اإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائيـــة 
التـــي مت اتخاذهـــا يف ليبيـــا؟ وهـــل هـــي كافيـــة؟ 

لقـــد اســـتطاعت دول عربيـــة ومنهـــا ليبيـــا 
ــدوى  ــال العـ ــادر انتقـ ــف مصـ ــف وتخفيـ جتفيـ

يف  ملزمـــة  وإجـــراءات  توصيـــات  واتخـــاذ 
مجـــال االنتقـــال والنقـــل والســـفر واحلجـــر 
ــاً  ــرر وحرصـ ــاً للضـ ــي، دفعـ ــد االجتماعـ والبعـ
علـــى املواطـــن، غيـــر أننـــا ال نســـتطيع اجلـــزم 
والقـــول بـــأن اإلجـــراءات التـــي مت اتخاذهـــا 
ملكافحـــة أزمـــة كورونـــا بأنهـــا كافيـــة ووافيـــة، 
يف  تعثـــر  قـــد  واملتطـــور  فالعالـــم  الغربـــي 
املواجهـــة والتصـــدي، بـــل تعـــدى األمـــر للصـــراع 
ـــكاك  ـــة وافت ـــع للقرصن ـــا دف ـــه م ـــني دول ـــا ب فيم
وحجـــز األدوات واملعـــدات واألجهـــزة بـــني دول 
كبـــرى تديـــن بواقعهـــا إلـــى منظومـــات إنســـانية 
وحقوقيـــة، فتســـاقطت األقنعـــة مـــن خـــالل مـــا 
مت توثيقـــه بوســـائل إعـــالم ومصـــادر رصينـــة.

ـــرة وعـــدم قدرتهـــا  ـــة كثي إن إفـــالس دول أوروبي
علـــى مواجهـــة حتديـــات الوبـــاء متنـــح دول 
اجلنـــوب »عاملنـــا الثالـــث« فرصة لوقفـــة صادقة 
لنفـــض الغبـــار، وإعـــادة الثقـــة والعـــزم  ملواجهـــة 
حتديـــات القـــادم والتجـــرد مـــن تركـــة االســـتعمار 

ومخلفاتـــه )الفوقيـــة الغربيـــة(. 
ال زالـــت الكثيـــر مـــن دول العالـــم تخاطـــب 
ــار،  ــس االختيـ ــار وليـ ــكل اإلجبـ ــا بشـ مواطنيهـ
وهـــذا قـــد يكـــون مبـــرراً يف أحـــوال كثيـــرة، 
)القطيـــع(  املواطـــن  مـــع  التعامـــل  أن  غيـــر 
وحجـــب احلقيقـــة أو متييعهـــا ال جنـــد لـــه 
ــاص  ــة واالنتقـ ــرة الدونيـ ــك النظـ ــرراً اال تلـ مبـ
مـــن الكرامـــة واعتبـــار القطيـــع معاقـــاُ، ويف 
ظـــل ظـــروف مـــا ميـــر بـــه عاملنـــا، ويف ظـــل تلـــك 
ـــات  ـــني الوالي األزمـــات أو احلـــروب الغامضـــة ب
املتحـــدة االمريكيـــة مـــن ناحيـــة والصـــني مـــن 
ــالل  ــن خـ ــعى مـ ــب أن نسـ ــرى، يجـ ــة أخـ ناحيـ
املنظمـــات الدوليـــة برفـــع األمـــر لكونـــه جرميـــة 
تعاقـــب عليهـــا القوانـــني الدوليـــة وباألخـــص 
تلـــك اجلماعـــات أو الـــدول التـــي ســـاهمت يف 
نشـــر األوبئـــة ســـواءاً بشـــكل بيولوجـــي مـــن 
ـــكل  ـــي تســـبب ب ـــة، والت خـــالل مراكزهـــا البحثي
ــنواجه  ــرية، واال سـ ــاه البشـ ــر محـــدق جتـ خطـ
ســـيناريوهات أكثـــر تضـــررا. فـــكل األخطـــار 
ـــى نفســـه  ـــق عل ـــم يطل ـــا مـــن عال املحدقـــة تأتين
األزمـــات  كل  أمامنـــا  وليضـــع  األول  العالـــم 
ـــة وغيرهـــا-  ـــة ونووي ـــة وبيولوجي ـــة ووبائي -بيئي

ونحـــن مـــن ســـندفع الثمـــن الباهـــض.  
ـــح إلـــى إعـــادة التفكيـــر  نحتـــاج اليـــوم بشـــكل مل
الســـابقة  املنظومـــات  كافـــة  يف  والتفعيـــل 
تأسيســـاً وتشـــريعاً، وباألخـــص تلـــك املتعلقـــة 
أطـــر  أن نضـــع  الضـــرورة  ومـــن  بالبحـــوث، 
وميزانيـــات داعمـــة تخصـــص للبحـــوث واملعامـــل 
ــة  ــي وكافـ ــب الصحـ ــواءاً باجلانـ ــارب سـ والتجـ
اجلوانـــب األخـــرى، فعاملنـــا اليـــوم يتطلـــب حـــزام 
العلـــم واملعرفـــة للتصـــدي واملواكبـــة واستشـــراف 

القادم. 
*كورونا يعاقب البشرية نصرة للبيئة

فيمـــا يتعلـــق باجلانـــب االقتصـــادي.. كيـــف أثـــرت 

أزمـــة كورونا علـــى االقتصاد؟ 
لقـــد عاقـــب فيـــروس كوفيـــد اجلديـــد البشـــرية 
نصـــرة للبيئـــة، وال ميكـــن أن يكـــون إطالقـــاً 
فالضـــرر  اقتصاديـــة،  صناعـــة  اعتبـــاره 
االقتصـــادي وأبعـــاد مـــا بعـــد انتهـــاء األزمـــة 
ســـتكون أطـــول وأعمـــق، بـــل ســـتكون البطالـــة 
األزمـــة الطويلـــة مـــن ضمـــن األزمـــات الرئيســـة، 
الوبـــاء  انتشـــار  انعكاســـات  ضمـــن  لتأتـــي 
ــة  ــات العمالقـ ــن املؤسسـ ــر مـ ــاقط الكثيـ وتسـ
وإعـــادة تشـــكيلها، ليبـــدو أن هنـــاك دوافـــع أكبـــر 
ـــة  ـــي خـــالل املائ ـــم لتقويـــض مـــا بن تتجـــه بالعال

عـــام املنصرمـــة. 
لقـــد أتـــت أزمـــة كورونـــا لتزيـــل الكثيـــر مـــن 
الغبـــار واألقنعـــة والســـواتر، فاالقتصـــاد العاملـــي 
لـــم يقـــم علـــى أسســـه الواقعيـــة بـــل بنـــي بشـــكل 
فقاعـــي أو بأشـــكال وهميـــة )Virtual(، وقـــد 
ــارع  ــي والتصـ ــل العاملـ ــن اخللـ ــر مـ ــني الكثيـ تبـ
الصناعـــي والتجـــاري، فلـــن تذهـــب األزمـــة دون 
ــيدفع  ــن سـ ــر، ومـ ــي كبيـ ــادي دولـ ــرح اقتصـ جـ
ثمـــن العواصـــف القادمـــة والتغييـــرات هـــي 
تلـــك األســـواق الهشـــة وغيـــر القـــادرة علـــى 
ــا كان  ــة، كمـ ــد، وباملقاربـ ــع موقـــف موحـ جتميـ
ـــة رغـــم  ـــرة النفطي ـــرف بالطف ـــا يع احلـــال يف م
تعـــدد املســـارات احلاليـــة، أيضـــا لـــم يعـــد لدينـــا 
متســـع مـــن الوقـــت يف مواجهـــة سياســـات 
الـــدول  تلـــك  وباألخـــص  مجحفـــة  دوليـــة 
املصـــدرة للنفـــط وحتديـــدا عربيـــاً وخليجيـــاً، 
فاالســـتثمار البشـــري والصناعـــي لهـــذا القطـــاع 
وشـــركات  خبـــراء  علـــى  وغيـــره  اقتصـــر 
ومصانـــع أجنبيـــة، األمـــر الـــذي حـــول تلـــك 
ــاع  ــرف واالخضـ ــت التصـ ــة حتـ ــوارد الريعيـ املـ
الكامـــل لهـــم، وهـــو مـــا نحـــاول خـــالل القـــادم 
وتوظيفهـــا-  السياســـات  حتســـني  مت  -أن 
ـــر  ـــي وإعـــادة التدوي ـــر الوطن لالهتمـــام والتطوي

وإعـــادة االســـتثمار. 
*حتذيرات من تغيرات قطبية 

كلمة أخيرة.. أو رسالة حتب توجيهها؟ 
ــة  ــا نقطـ ــة بعـــد كورونـ ــتكون الفتـــرة القادمـ سـ
حتـــول وتأســـيس وتأريـــخ، وســـتنعكس آثارهـــا 
بشـــكل غيـــر مســـبوق، ومـــن ضمـــن املؤشـــرات، 
علـــى اجلانـــب السياســـي واالقتصـــادي، ســـتكون 
هنـــاك تغيـــرات قطبيـــة مـــع بـــروز أقطـــاب 
ــني  ــات بـ ــة، وتنافسـ ــن األحاديـ ــدالً مـ ــة بـ ثنائيـ
كل مـــن الصـــني والواليـــات املتحـــدة االمريكيـــة، 
مـــع اجتذابـــات لـــكل مكونـــات أوروبـــا والتـــي 
ستشـــهد ضعفـــا وقصـــوراً وكســـاداً اقتصاديـــاً 
ــة  ــتكون البطالـ ــث سـ ــياً، حيـ ــاماً سياسـ وانقسـ
الهـــم األكبـــر واألوضـــح واألبـــرز لتلـــك األســـواق 
األوربيـــة، كمـــا ســـتهدد بقـــاء واســـتمرار االحتـــاد 
األوربـــي بشـــكله احلالـــي، امـــا علـــى األمـــد 
البعيـــد، فهنـــاك انقســـامات أوربيـــة مـــن داخلهـــا 
ســـتجتذبها تلـــك األقطـــاب الرئيســـة. يف الوقـــت 
الـــذي ســـتقوم دول كبـــرى بنقـــل أزماتهـــا للخـــارج 
بشـــكل حـــروب غيـــر تقليديـــة وبصياغـــات 
قادمـــة. كمـــا ســـتغطي التأثيـــرات املباشـــرة 
ــل  ــم والنقـ ــدة، كالتعليـ ــاالت عديـ ــرى مجـ األخـ
والهجـــرة والبيئـــة والكثيـــر. نســـأل اهلل الســـالمة 

التعـــايف لـــكل البشـــر.
كمـــا أننـــا اليـــوم وأمـــام تلـــك اجلائحـــة ومـــا 
يســـتجد ال قـــدر اهلل، يحتـــم ويلـــزم ليبيـــا والـــدول 
العربيـــة واالفريقية لوضع منهجيات مســـتقبلية 
ممنهجـــة وعلميـــة قابلـــة للتطبيـــق، فنحـــن يف 
عاملنـــا الثالـــث مت اقتحامنـــا واختراقنـــا دون حول 
لنـــا وال قـــوة، ودون ذنـــب منـــا، ولـــن نتمكـــن يف 
القريـــب العاجـــل أن نصنـــع األدويـــة واملضـــادات 
واللقاحـــات أو غيرهـــا مـــن التحصينـــات، علينـــا 

االســـتعداد لرصـــد ميزانيـــات ضخمـــة.

محلل سياسي:

 ليبيا ومكافحة كورونا.. هموم انقسامية وتداعيات واضحة
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شــريــف زيــتــونــي-بــوابــة افــريــقــيــا 
اإلخبارية

ونقاشات  وبعد جدل  متوقعة،  يف خطوة 
مصادر  عدة  أعلنت  مختلفة،  وخالفات 
لعملية  انطالق تدريجي  أبريل عن  نهاية 
السالح  لتنفيذ حظر  األوروبية  »ايريني« 
ومراقبة  ليبيا،  على  دولــيــا  املــفــروض 
السفن التي يشتبه يف أنها حتمل أسلحة 
ــارجــات  ب ــادا عــلــى  ــم أو مــقــاتــلــني، اعــت
بعد  متطّورة  صناعية  وأقمار  وطائرات 

خطوة  يف  ــام،  أليـ تعطلت  ــعــدادات  اســت
أغضبت تركيا وحكومة الوفاق احلليفان 
القويان يف األزمة الليبية، ووسط تواصل 
املعارك بني اجليش الليبي بقيادة املشير 
لفائز  التابعة  ــوات  ــق وال حفتر  خليفة 

السراج غرب البالد.
ويشمل قرار احلظر األسلحة املعلن عنه 
واملعدات  واملركبات  الذخيرة  أوروبــيــا، 
العسكرية  شــبــه  واملـــعـــدات  العسكرية 
ــغــيــار، وكـــل مــا مــن شــأنــه أن  وقــطــع ال

ليبيا.  يف  الصراع  تعميق  يف  سببا  يكون 
العملية التي ستدوم سنة تخضع للتقييم 
على  مقتصرة  ستكون  أشهر،  أربعة  كل 
طرق  عن  بعيداً  املتوسط  البحر  شــرق 
التي  النقطة  وهــي  املــهــاجــريــن،  عــبــور 
املتخوفني  األوروبيني  بني  خالفا  أدخلت 

من موجة الالجئني.
املمثل األعلى لألمن والسياسة اخلارجية 
يف االحتاد جوزيب بوريل أعلن يف أولى 
الوضع يف  أنه »يف مواجهة  التصريحات 

عليه  أن  ــي  األوروب االحتــاد  تفهم  ليبيا، 
املسؤولية يف  من  كبيراً  جزًءا  يتحمل  أن 
معاناة  فقط  تزيد  ال  التي  األزمــة،  حــّل 
واالستقرار  األمن  يف  تؤثر  بل  الليبيني، 
ــوار والــســاحــل، وأيــضــاً يف  يف دول اجلـ

الواسع«. باملعنى  األوروبيني  مصالح 
تعليق  يف  الفرنسية  اخلارجية  وقــالــت 
عــلــى الــعــمــلــيــة إنــهــا ســتــتــيــح لــالحتــاد 
العتاد  »مــن خــالل  األوروبـــي اإلســهــام، 
االصطناعية،  واألقمار  واجلوي  البحري 

الــذي  األسلحة  تــوريــد  حظر  تنفيذ  يف 
تفرضه األمم املتحدة. وتدّل على التزام 
األوروبيني احلازم بالعمل معاً للدفاع عن 
املعّرضة  واألمنية  السياسية  مصاحلهم 

الليبية«. للخطر يف إطار األزمة 
ــد الـــنـــداءات  وأضـــافـــت أنـــهـــا »جتــســي
ــحــة  بـــاالمـــتـــثـــال حلــظــر تـــوريـــد األســل
وبــاالمــتــنــاع عــن أي تــدخــل يف الــصــراع 
الـــذي  الـــوقـــت  ــال، يف  ــعـ أفـ الــلــيــبــي يف 
املرتزقة  وتدفق  االنتهاكات  فيه  تستمر 
غير  واضـــحـــة  ــارة  ــ إشـ يف  ــب«،  ــ ــان األجــ
دعم  من  تركيا  به  تقوم  ما  إلى  مباشرة 
مسلحني  استقدام  عبر  الوفاق،  حلكومة 

الليبي. من سوريا ملواجهة اجليش 
األوروبيون يف االتفاق املشترك قالوا إن 
االستقرار  ضمان  إلى  تهدف  »إيريني« 
يف ليبيا واملساهمة يف العملية السياسية 
وقد عرفت  املتحدة.  األمم  تقودها  التي 
البداية خالفات بني األعضاء بسبب  يف 
فعل  بردة  قوبلت  كما  الالجئني،  مشكل 
وحكومته،  ــســراج  ال فــائــز  مــن  غــاضــبــة 
قدمت  العملية  من  الهدف  لتوضيح  لكن 
األملانية  اخلــارجــيــة  يف  ــالم  اإلعـ ــرة  دائـ
تعريفها لها مشيرة إلى أن مراقبة حظر 

ملفات 

يتبع<<

عملية )إيريني(:

 سٌد أوروبي ضد بواخر األسلحة التركية نحو ليبيا
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ملفات 

لكنها  أساسية،  نقطة  تعتبر  األسلحة 
إلــى  نــقــاط  مجموعة  مــن  نقطة  كــانــت 
املشروع  غير  التصدير  مراقبة  جانب 
وبناء  الليبية  البحرية  وتدريب  للنفط، 
وحركة  البشر  جتــار  ملجابهة  قــدراتــهــا 
املــهــاجــريــن يف الــبــحــر املــتــوســط.وقــبــل 
خارجية  وزير  قال  »إيريني«  عملية  بدء 
املهمة  إن  ستانو  بيتر  األوروبــي  االحتاد 
معلنا  لنجاحها  الــظــروف  ــل  ك متــتــلــك 
ــاء على  ــضـ ــدول األعـ ــ الـ ــوصــل بـــني  ــت ال
استقدام أولى السفن والطائرات وأقمار 
أولى  كمرحلة  موزعة  الالزمة،  املراقبة 
على  حرصا  األكثر  الــدولــة  فرنسا  بني 
باإلضافة  ولوكسمبورغ  وإيطاليا  املهمة 
تبدو  التي  ومالطا  واليونان  أملانيا  إلى 
ــن بــقــيــة نــظــرائــهــا يف  األقـــل حتــمــســا م
الهجرة  حــول  مواقفها  بسبب  االحتـــاد 
بقية  متهمة  املتوسط  يف  الشرعية  غير 
مواجهة  يف  وحيدة  بتركها  االحتاد  دول 

املهاجرين. أزمة 
تنفيذها  ــدأ  ب الــتــي  ــة  ــي األوروب العملية 
ــوم 8 مــايــو، بــالــقــدر الــتــي  بــالــكــامــل يـ
خاصة  الــدول  بعض  لدى  صداها  لقت 
باعتبارها  الليبية  األزمــة  يف  املتداخلة 
ــتــدخــالت الــتــركــيــة ومــن  ســتــحــّد مــن ال
بالقدر  واملسلحني،  السالح  عبور  حركة 
الوفاق واسطنبول  التي أغضبت حكومة 
فالتصريحات  روســيــا.  أقـــل  وبــدرجــة 
ُتطلق  »لم  أن اخلطة  إلى  التركية ذهبت 
من أجل السالم يف ليبيا، بل للدفاع عن 
مصالح األوروبيني يف أحد أغنى البلدان 
وأّنهم »شعروا  والغاز،  بالنفط  األفريقية 
القوي  احلضور  يشكله  الــذي  باخلطر 
لتركيا وروسيا يف البالد، مما قد يسحب 
البساط من حتت أرجلهم يف البلد الذي 
حسبما  اخللفية.«  حديقتهم  يعتبرونه 
ــال أردوغـــان  نــقــل مــوقــع حــفــريــات. وقـ
أن  ــة  ــي األوروب اخلــطــوة  على  تعليقه  يف 
بشأن  أي صالحيات  ميلك  ال  »االحتــاد 
دعمها  توقف  لن  بالده  أن  معلنا  ليبيا، 

سيطرتها  حــني  إلـــى  الــوفــاق  حلــكــومــة 
طرابلس. على  الكاملة 

عبر  العملية،  روسيا  انتقدت  جانبها  من 
الذي  الفروف  سيرغي  خارجيتها  وزير 
كاملة،  تفاصيلها  عن  الكشف  إلى  دعا 
قبل دخولها حيز التنفيذ، مطالبا االحتاد 
أممية  موافقة  على  باحلصول  األوروبي 
معتبرا أن عدم إطالع األمم املتحدة بها 
الروسي  واالنتقاد  كثيرة«.  أسئلة  يثير 
مــتــوقــع بــاعــتــبــار تــخــوفــات مــوســكــو من 

مكسب  أنه  ترى  بلد  يف  موقعها  خسارة 
مستقبال. الستثماراتها  اقتصادي 

مبا  املباشر  املعني  الوفاق  حكومة  أمــا 
به  يــقــوم  مــا  أن  اعــتــبــرت  فــقــد  يحصل 
للوفاق  محاصرة  هو  ــي  األوروب االحتــاد 
خليفة  املشير  على  للضغط  وتخفيف 
حفتر. وقد توجه فائز السراج يف نهاية 
قال  األمــن  مجلس  إلــى  برسالة  أبريل، 
الوفاق  حكومة  مع  ُيَتشاور  »لم  إنه  فيها 
حول العملية العسكرية كما تنص قرارات 

مجلس األمن«، مضيفا أن »عملية االحتاد 
األوروبي تغفل مراقبة اجلو واحلدود البرية 

الشرقية لليبيا«.
الدفاع  وزارة  وكيل  قــال  ــه  ذات اإلطـــار  يف 
الــنــمــروش يف  يف حكومة الــوفــاق صــالح 
تصريحات لوسائل إعالم تركية إن »أوروبا 
تقوم بهذه العملية من دون أن نعلم املقصود 
منها يف هذا التوقيت. لكن جميع املؤشرات 
ودعم  الوفاق  إلى محاصرة حكومة  تشير 
على  االقــتــصــار  أن  ــى  إل مشيرا  حفتر«. 

انحياز  فيه  غيرها  دون  البحرية  احلــدود 
لطرف على طرف.

وعلى الرغم من هذه اخلطوة األوروبية التي 
من شأنها أن حتد من التدخالت التركية 
التزام  يبقى رهني  لكن كل ذلك  ليبيا،  يف 
دول االحتاد بتعهداتها ألن عالقاتها القوية 
بعض  من  تعّدل  أن  شأنها  من  تركيا  مع 
اإلجراءات، خاصة أن تلك الدول دائما ما 
تفكر يف املصالح اخلاصة وهذا ما ميكن أن 

تضمنه لهم اسطنبول يف كل حلظة.

خسارة  من  موسكو  تخوفات  باعتبار  متوقع  الروسي  واالنتقاد 
موقعها يف بلد ترى أنه مكسب اقتصادي الستثماراتها مستقبال.
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املنوعة

كشـــفت صحيفـــة »وول ســـتريت 
األصـــول  قيمـــة  أن  جورنـــال« 
األعمـــال  لرائـــد  الشـــخصية 
األمريكـــي، إيلون موســـك، بلغت 
39 مليـــار دوالر، ومـــع ذلـــك ما 
زال هـــو شـــخصيا يعيـــش علـــى 
ويؤمـــن  املصرفيـــة  القـــروض 
منها.وبحســـب  مصروفاتـــه 
الديـــون  تتجـــاوز  الصحيفـــة، 
الشـــخصية ملوســـك 500 مليون 
دوالر، ورجـــل األعمـــال املعـــروف 
البنـــوك  مـــن  األمـــوال  يقتـــرض 
بضمان أســـهم شـــركتي »تســـال« 

أكـــس«. و«ســـبيس 

يف عـــام 2019، رهـــن حوالـــي 
نصف أســـهمه يف شـــركة تســـال 
حصـــة  ميتلـــك  املجمـــوع،  )يف 
أســـهم  مجمـــوع  مـــن   20%
الشـــركة(. وكانـــت قيمة أســـهمه 
هـــذه تقـــدر بــــ 15 مليـــار دوالر، 
وهـــي اآلن تســـاوي 28 مليـــار.
ويدعي رجل األعمال الشهير أنه 
شـــخصيا ال يحتاج إلى املال، لكن 
محاميه أثناء إجـــراءات املحاكمة 
مـــع البريطانـــي فيرنـــون ريبورث 
يف عـــام 2019، قال إن موكله لم 
يكـــن لديه مـــا يكفي مـــن األموال 
الشـــخصية لدفـــع التعويـــض يف 

قضية التشـــهير. وأكـــد أن معظم 
أصول موســـك هي أسهم وليست 
أمـــواال نقدية.وخلصت الصحيفة 
إلـــى القـــول: »إذا انخفضت قيمة 
دون  مـــا  إلـــى  املاليـــة  األوراق 
مســـتوى معـــني، يحق للبنـــوك أن 
تطلب من مؤســـس تسال تسديد 
القـــروض قبـــل املوعـــد املحـــدد 
يف عقـــد القـــرض، مما ســـيزيد 
األســـهم.  ســـعر  انخفـــاض  مـــن 
ولكن اســـتنادا إلى الديناميكيات 
اإليجابية ألســـعار أوراق الشركة، 
فإن مثل هذا الســـيناريو مستبعد 

وغيـــر مرجح«.

بعـــد أكثـــر مـــن عـــام علـــى وقـــوع 
األردن،  هـــزت  التـــي  اجلرميـــة 
صادقـــت  محكمـــة التمييـــز، وتعتبر 
أعلـــى هيئـــة قضائيـــة، علـــى حكـــم 
اجلنايـــات  محكمـــة  عـــن  صـــادر 
الكبرى، باإلعدام شـــنقاً حتى املوت 
اغتصـــب  أربعينـــي  رجـــل  حـــق  يف 
طفلـــة عمرها أقـــل مـــن 15 عاماً.
وبحســـب اخلبـــر الذي نشـــرته قناة 
رؤيـــا اليـــوم، فـــإن املحكمـــة جرمت 
املتهـــم بجنايـــة االغتصـــاب لطفلـــة 
عمرهـــا أقل مـــن 15 عـــام، خالفاً 
عقوبات.ووفـــق   2/292 للمـــادة 

قـــرار املحكمة فـــإن احلادثـــة جرت 
عـــام 2018 يف  مـــن  يف ســـبتمبر 
إحـــدى مناطق محافظـــة إربد حيث 
أقـــدم املتهـــم علـــى خطـــف الطفلة 
بعد عودتها من مدرســـتها، وضربها 
بعنـــف وشـــدة، واغتصبهـــا متجرداً 
واألخالقيـــة. الدينيـــة  القيـــم  مـــن 
وأشـــارت محكمة التمييز يف قرارها 
الصـــادر أن احلكـــم بالشـــنق حتـــى 
املـــوت بحـــق املتهم جـــاء مســـتوفياً 
للشـــروط القانونيـــة وال يشـــوبه أي 
عيـــب مـــن العيـــوب التي تســـتدعي 

. لنقض ا

أفادت وســـائل إعالم روســـية بـــأن امللياردير 
الروســـي »دميتري بوســـوف« مات منتحًرا.

ونقلت صحيفة »آر بي ك« الروسية، األربعاء، 
معلومـــات بأن بوســـوف )52 عاما(، وهو من 
بـــني أغنى رجـــال األعمال يف روســـيا، انتحر 
مســـاء الثالثاء.وأضافت أن التحقيقات حول 

احلادثة ال تزال مســـتمرة. وأيدت وكالة أنباء 
تـــاس رواية االنتحـــار، ونقلت عن مســـؤولني 
أمنيني أن أقرباء بوســـوف عثـــروا على جثته 
يف منزلـــه القريـــب من موســـكو، ويف رأســـه 
إصابـــة بطلـــق نـــاري، وبجانبه مســـدس.ولم 
ترد أيـــة معلومات بخصوص أســـباب انتحار 

بوســـوف، صاحب اثنتـــني من أكبر شـــركات 
الفحـــم يف روســـيا، همـــا »فوســـتوكوغول«، 
و«ســـيب أنثراســـايت«. وحســـب قائمة مجلة 
فوربـــس لعـــام 2020، يأتـــي بوســـوف يف 
املرتبـــة 86 علـــى الئحـــة األغنيـــاء الروس، 

بثـــروة قدرها 1.1 مليـــار دوالر.

مـــن املقـــرر أن يتم عرض تذكرتـــني حلفل »فانيتي 
فيـــر أوســـكار 2021« يف لـــوس أجنلـــوس، للبيع 
باملـــزاد ضمن جهـــود اإلغاثة من فيـــروس كورونا.

ومتنـــح هـــذه الدعـــوة الشـــخص الفائـــز ومرافق 
لـــه فرصـــة الوقوف مـــع جنوم الصـــف األول على 
الســـجادة احلمـــراء يف حفـــل األوســـكار وما بعد 
احلفـــل يف هوليـــوود يـــوم 28 فبرايـــر )شـــباط( 
مـــن العـــام املقبل. ومنـــذ منتصف أبريل ، شـــارك 

عشـــرات النجوم يف حملة »أوول إن تشالينغ« التي 
تهـــدف جلمع أكثر من 100 مليـــون دوالر لبرامج 
مســـاعدات متنوعـــة. ويبـــدأ احلد األدنـــى للمزاد 
عائـــدات  دوالر.وســـتذهب جميـــع  آالف  بــــ 10 
التبرعـــات إلـــى املحتاجني مـــن الذيـــن يتضورون 
جوعـــاً حيث تهـــدد األزمة الصحيـــة واالقتصادية 
التـــي أحدثها جائحـــة فيروس كورونـــا املجتمعات 

املنكوبـــة بالفقـــر يف جميع أنحـــاء العالم.

طلق الفنان العاملـــي واملنتج إيالم جاي 
ذو األصـــول املغربيـــة أحـــدث أعماله 
الفنيـــة فيديـــو كليـــب حتـــت عنـــوان 
»أنـــا محجـــور بالبيت وهـــذه قصتي« 
يـــروي فيه تفاصيـــل حياته مع احلجر 
املنزلـــي، وذلك مســـاهمة منه ملواجهة 
األوضـــاع احلاليـــة وانتشـــار فيـــروس 
»كورونـــا« بـــكل األقطار والـــدول، وقد 
تفاعـــل مـــع العمـــل العديـــد مـــن رواد 
مواقع التواصـــل االجتماعي يف جميع 
أنحاء العالم حيـــث حقق أكثر من 13 
مليـــون مشـــاهده يف اقـــل من أســـبوع 

منـــذ طرحه.
العمـــل الفنـــي والـــذي قـــام بتنفيـــذه 
وإخراجه وكتابة الكلمـــات إيالم جاي، 

بتقنيـــات تصويـــر وجرافيكـــس عالية 
التطـــور، يبعـــث برســـالة مفادهـــا أنه 
آن األوان لإنســـان أن يضـــع نفســـه 
أمـــام املرآة ليســـائل نفســـه عـــن دوره 
يف احليـــاة ويكتشـــف أخطـــاءه ويقوم 
بتصحيحهـــا، فمـــن املمكـــن أن نحجر 
عـــن أجســـادنا داخـــل البيـــوت، لكـــن 
من املســـتحيل أن نحجـــر على عقولنا 
وأفكارنـــا، فالفكر يتجاوز حدود املكان 
ليســـاهم اإلنســـان يف إحـــداث تغييـــر 
مبجتمعـــه يف ظـــل هذه الظـــروف وما 
بعدهـــا، لذلـــك على اإلنســـان أن يبدأ 

التغييـــر من نفســـه أوال وأخيرا.  
القـــى العمـــل اجلديـــد إليـــالم جاي، 
واجههـــا  التـــي  الصعوبـــات  رغـــم 

أوضـــاع  بســـبب  التصويـــر  خـــالل 
أنحـــاء  جميـــع  يف  املنزلـــي  احلجـــر 
العالم، انتشـــارا واســـعا بـــني مختلف 
اجلنســـيات، وعرف جناحـــا كبيرا بني 
رواد شـــبكات التواصل بكل من أمريكا 
وأوروبا، كـــون الفيديو كليب مت طرحه 
ب 6  لغـــات هـــي العربيـــة االجنليزية 
..  حيـــث  وغيرهـــا  والفرنســـية 
استحســـن رواد السوشـــيال ميديا يف 
تعليقاتهـــم ومشـــاركاتهم العمل الفني 
خاصـــة لفنان من أصـــول عربية، مما 
مكنـــه مـــن أن يحصـــد عـــددا كبيـــرا 
مـــن املشـــاهدات جتـــاوزت 13 مليون 
مشـــاهدة علـــى مختلـــف املنصات يف 

أقـــل من أســـبوع.

األمريكيـــة  الســـلطات  اتهمـــت 
إحـــدى املمرضـــات بســـرقة مســـّن 
إصابتـــه  إثـــر  املـــوت  يصـــارع  كان 
بفيـــروس كورونا املســـتجد، يف أحد 
مستشـــفيات مدينة نيويـــورك، وفق 
ما أفادت »روســـيا اليـــوم« نقال عن 
صحيفـــة »الغارديـــان« البريطانيـــة.
وســـائل  عـــن  الصحيفـــة  ونقلـــت 
دانييـــل  أن  أمريكيـــة  إعالميـــة 
 43 العمـــر  مـــن  البالغـــة  كونتـــي، 
عامـــا، تعمل ممرضة يف مستشـــفى 
جامعـــة ســـتاتني آيالنـــد الشـــمالية 
باســـتخدام  وقامـــت  نيويـــورك،  يف 
اخلاصـــة  االئتمانيـــة  البطاقـــة 
باملريـــض أنتونـــي كاتابانـــو البالـــغ 
70 عامـــا، قبـــل 3 أيام مـــن وفاته 

بكورونـــا.
وكشـــفت اجلرميـــة بعدمـــا أبلغـــت 
ابنـــة كاتابانـــو الشـــرطة بأنها تلقت 
ائتمـــان  بطاقـــة  باســـتخدام  بيانـــا 

يف 9 أبريـــل تعـــود لوالدهـــا، الذي 
كان يصـــارع املـــوت يف املستشـــفى، 
مضيفة أن البطاقة اســـتخدمت من 
قبـــل املتهمـــة يف محطـــات البنزين 
ومحالت البقالـــة وصرف منها 60 

دوالرا.
وأثبتت الشـــرطة االتهـــام للممرضة 
لقطـــات  لهـــا  عرضـــت  عندمـــا 
مـــن كاميـــرات املراقبـــة مـــن محـــل 
بقالـــة، ظهـــرت فيهـــا وهـــي تدفـــع 
ثمـــن البضائـــع باســـتخدام بطاقـــة 
يف  باملريـــض  اخلاصـــة  االئتمـــان 
نفس الوقـــت والتاريـــخ، كما فقدت 
بعض مقتنيات كاتابانو الشـــخصية، 
وبينهـــا نظاراتـــه وهواتفـــه اخللوية 
وشـــواحن  محفظتـــه  يف  واملـــال 

. تف ها
ومن املقـــرر أن متثـــل دانييل كونتي 
أمـــام املحكمة اجلنائية يف ســـتاتني 

آيالند يف ســـبتمبر القادم.

ملياردير أمريكي  يعيش مديونا للبنوك

االعدام لذئب بشري اغتصب طفلة يف االردن 

انتحـــــــار مليارديــــــر روسي السبــــــاب مجهـــــولة

انــــــــا محجـــــــــــور االكثــــــــــر انتشـــــــــــــــــارا

مالك الرحمة تسرق مريضا يصارع املوت 

إلـــى  هنديـــا  طبيبـــا  كورونـــا  فيـــروس  حـــول 
مليارديـــر مســـتفيداً مـــن الفيـــروس الـــذي بدأ 

ينتشـــر يف بـــالده منـــذ عـــدة أســـابيع.
ووفقـــا لقنـــاة احلـــرة، جتـــاوزت ثـــروة الطبيب 
أرفينـــد الل، الـــذي يـــرأس سلســـلة مختبـــرات 
باســـمه، حاجز املليار دوالر يوم األربعاء بفضل 
زيادة يف أســـهم سلسلة التشـــخيص املدرجة يف 

الهنـــد، وفقا ملجلـــة »فوربـــس« األمريكية.
وتعـــد سلســـلة »الل«، التـــي حققـــت إيـــرادات 
174 مليـــون دوالر يف الســـنة املاليـــة 2019، 
واحدة من أكبر شـــبكات التشـــخيص يف الهند، 
مـــع أكثـــر مـــن 200 مختبر ســـريري و2500 
مركـــز خدمـــة للمرضى وما يقـــرب من 6500 

مركـــز ألخـــذ العينات.
التـــي  الغلـــق  إجـــراءات  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
تشـــهدها الهند للحد من تفشـــي فيروس كورنا 
يف البـــالد، وتأثيـــر ذلـــك على عمـــل مختبرات 
االســـتعانة  احلكومـــة  خطـــوة  أن  إال  »الل«، 
بالقطاع اخلاص للكشـــف عن حـــاالت اإلصابة 
ســـاهمت بشـــكل كبيـــر يف منـــو ثـــروة الطبيـــب 

. ي لهند ا
ومت تســـجيل أكثـــر مـــن 52 ألف حالـــة إصابة 
مؤكـــدة بفيـــروس كورونـــا يف الهنـــد وأكثـــر من 

1700 حالـــة وفـــاة حتـــى يـــوم اخلميس.
»الل«  مختبـــرات  احلالـــي، جتـــري  الوقـــت  يف 
أكثـــر من 4500 اختبار يومي عبـــر مختبراتها 
يف نيودلهـــي شـــمال الهنـــد، حيـــث يقـــع املقـــر 
كلكاتـــا  إلـــى  باإلضافـــة  للشـــركة،  الرئيســـي 

وإنـــدور يف شـــرق ووســـط الهنـــد.
علـــى  ميتـــد  الـــذي  دلهـــي  مختبـــر  ويوصـــف 
مســـاحة 85000 قـــدم مربـــع بأنـــه األكبر يف 

. سيا آ
كمـــا قامت الشـــركة بتخصيص شـــاحنات جمع 
عينـــات متنقلـــة تعمل يف دلهـــي ومناطق أخرى، 

مما ســـاهم على تســـريع عمليـــات االختبار.
وميتلـــك الطبيب الل )70 عاما( حصة بنســـبة 
التـــي  التشـــخيص  سلســـلة  يف  املئـــة  يف   57
ارتفعـــت أســـهمها منـــذ مـــارس املاضي بنســـبة 

8 يف املئـــة.

طبيب يستغل كورونا ليصير 
مليارديرا يف الهند..

بيع تذكرتني ألوسكار 2021 
 لصالح مصابي كورونا
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الثقافية 

   مساواة

منـــذ خمســـة عشـــر يومـــاً والريـــح تفـــح 
الصحـــارى بتـــراب  محملـــة 

الشبابيك مغلقة

والستائر مسدلة

ومصابيحنا انطفأت

الصهاريج قد غيبتها الرمال

والعصافير قد هاجرت لشقوق اجلبال

والغصون تئن مع الريح،

ثم تهوي مجندلة يف التراب.

السماء رمادية،

غير أن املياه هاجرت لضفاف البحيرات

نحن نبكي..

لكننا نتقاسم كل هذا املساواة.

صور
مذيعة:

جتلس القرفصاء

يتربع النهد على املائدة

ويذاع اجلنون،

مغنية:
تنطق الراء غيناً

تتلوى يف صحبة السفهاء

إيٍه مغنية الليل

ما هكذا يستطاب الغناء

جبال:
سالم على الطني والرمل والنخل

أعالـــي  يف  واقـــف  شـــجر  علـــى  ســـالٌم 
البعيـــدة اجلبـــال 

اجلبـــال القريبـــة منـــي، البعيـــدة عنـــي.. 
جبـــال اجلزائـــر.

طريبشان   الجيالين 

علقـــت جنـــالء البارونـــي حفيدة املجاهد ســـليمان 
»الزعيمـــان«،  الليبـــي  مسلســـل  علـــى  البارونـــي، 
والـــذي يتنـــاول قصـــة حيـــاة ســـليمان البارونـــي 

وبشـــير الســـعداوي.
وقالـــت حفيـــدة البارونـــي، »يوما ما، ســـمعت أبي 
رحمه اهلل، وهو يحادث شـــخصا مـــا عبر الهاتف، 
قائـــال ملحدثه: »مـــا فعله ســـليمان البارونـــي فعله 
هلل وللوطـــن، أمـــا أنـــا فـــال أريـــد منكم جـــزاًء وال 
شـــكورا«، علمنـــا الحقـــا أن رده كان اعتـــذارا منه 
ملحدثـــه الذي كان أحـــد رجاالت النظام الســـابق، 
عـــن حضـــور لقاء مـــع القذايف، يف بادرة حتتســـب 
للنظـــام من أجـــل تكرمي جـــدي ســـليمان الباروني 
رحمـــه اهلل. لم يســـتغل والدي صفتـــه كحفيد ألي 
غـــرض دنيـــوي، بل ورفـــض عرضا مـــن النظام له 
للعمـــل يف ســـفارة ليبيـــا بســـلطنة عمـــان، عـــرض 
بغـــرض توظيـــف عالقتـــه اجليـــدة مـــع الســـلطان 
قابـــوس رحمـــه اهلل صديـــق طفولتـــه ورفيقـــه يف 
مقعد الدراســـة، التي كانت امتـــدادا لعالقة متينة 
وراســـخة جمعت ســـليمان الباروني مع الســـلطان 
تيمـــور، عالقـــات أراد النظـــام الســـابق تكريســـها 
إلصـــالح العالقـــات مع الســـلطنة، موقـــف، يراها 
البعـــض فرصـــة قد يبـــذل ما يف وســـعه للحصول 

. » عليها
اخلاطـــرة  هـــذه  أكتـــب  »لـــم  البارونـــي،  وتابعـــت 
للمباهـــاة، فما تعلمت هذا عن والدي أو أســـالفه، 
نحـــن كمـــا عهدناهـــم، الفتي عندهم، مـــن قال ها 
أنـــا ذا، عمـــال ال مشـــافهة. ملـــاذا أكتب هـــذا اآلن 
إذا؟ مـــا رأيته من تســـطيح يف إظهار ســـيرة جدي 

وأســـرتنا، هو مـــا دفعني للكتابة، فمـــا كانوا هكذا 
يوماً: ســـليمان الباروني: ما كان عبوسا، سوداويا، 
كئيبا، يائســـا، منزوع الكاريزما. بـــل على النقيض 
مـــن ذلـــك متاما، مـــا كان ذلك ذلك اجلبـــان التائه 
مطوحـــا  املعركـــة  ســـاحة  يف  كاألطفـــال  الباكـــي 
بشـــعره كأنور وجدي كما أظهـــره العمل يف معركة 
جندوبـــة منطـــروس. جدي عبـــد اهلل الباروني: لم 
يكـــن كمـــا ظهـــر يف املسلســـل، بـــل عاملـــا وزاهدا 
يف الدنيـــا، قليـــل االكل الصـــوف ملبســـه. يحيـــى 
البارونـــي: مـــا كان مجـــرد تابـــع معـــدوم احلضور، 
بل شـــخصية لها حضورها، وعلمهـــا، ومواقفها يف 
اجلبـــل وحتى يف أعمـــاق البحر. زعيمـــة الباروني: 
عاصرتهـــا، مـــا كانت شـــخصيتها هكذا، مـــا كانت 
هكذا أحاديثها، العمل لم يكلف نفســـه عناء البحث 
عمـــا هو أبعـــد من صـــورة بإيشـــارب ومخطوطات 
كتـــب، إلـــى الروح ذاتهـــا التي تســـم أصحابها حتى 
يف ســـكناتهم، زعيمـــة لـــم تكـــن تعزل نفســـها عنا، 
بـــل وأتذكـــر مواقفـــا عدة كانـــت تندمج فيهـــا معنا 
ونحـــن أطفـــال نعـــم كنت طفلـــة لكني اذكـــر طيفها 
جيـــدا. إبراهيـــم البارونـــي: املثقف الغزيـــر، مالك 
ناصيـــة اللغتـــني اإلجنليزيـــة والعربيـــة والالتينية، 
يف  أزعجتهـــم  مقـــاالت  عبـــر  لإجنليـــز  املناكـــف 
العـــراق حني إقامته هناك بـــل حتى يف أوروبا ذاتها 
ولـــه مصنفـــات عدة، دفع واســـرته ثمـــن نزاهته يف 
القضـــاء بالغـــا حتـــى وفاتـــه رحمـــه اهلل )قصة لم 
يظهـــر منها عبـــر املسلســـل إال قمة جبـــل جليدها 

نفســـي(«. كمضطرب 
وأضافـــت، »أمـــا بقية األســـرة، فقد غاب شـــقيقه 

مجهـــول،  لســـبب  كليـــا  املسلســـل  عـــن  أحمـــد 
نانـــا حليمـــة ربيبـــة جـــدي والتي لـــم تنســـاه رغم 
الزهاميـــر مبناجاتـــه وتقبيل صـــوره )بابا(، والدي 
رحمـــه اهلل، عمـــي طـــارق ونـــوري رحمهمـــا اهلل، 
عمتـــي حفظهـــا اهلل الشـــاهدة احليـــة الوحيـــدة 
عنـــه  املنـــزل، عوضـــت  يوميـــات  تفاصيـــل  علـــى 
أجنـــدة العمـــل بقيمة أفـــدح من الصفـــر )العالمة 
اخلاليـــة فـــاي(. وملـــن اعتبـــر مـــا ســـلف مجـــرد 
خلفيـــات ال متـــس جوهـــر العمل، غاب عن ســـيرة 
ســـليمان محطـــات مهمة عدة، وروابـــط جمعته مع 
شـــخصيات وطنية تنكر لها العمـــل وأظهر بعضها 
قريحتـــه  اســـتبدلت  كمـــا  ثانويـــة،  كشـــخصيات 
وأشـــعاره بأشـــعار ينقلهـــا عن غيره وهـــو صاحب 
الدواويـــن، كما لم تظهـــر دعواه لتوحيـــد املذاهب 
واملســـلمني إلنهـــاء ٌفرِقِتهـــم، وما لهـــذه الدعوة من 
أهميـــة وســـط الفرقـــة احلاليـــة، فلمـــاذا؟ كيـــف 
ميكـــن معاجلـــة آثار ســـلبية تســـبب بهـــا التقصير 
مجهـــول الســـبب، تقصيـــر جتاهل تفاصيـــل غنية 
متوفرة واســـتبدلها بغثاء أخشـــى تفسيره ومتريره 
حتـــت مســـمى )معاجلـــة دراميـــة(، أي دراما تلجأ 
إلـــى صنـــع عوالم من مخيلـــة أصحابها عوضا عن 
احلقيقيـــة؟ مثلما لم يســـتغل بيتا إبراهيم وســـعيد 
الباروني هذه الســـيرة ألغـــراض دنيوية، فال نريد 
ألحد ان يقوم باســـتغاللها أو تشـــويهها ألي غرض 
كان دراميا او سياســـيا خلدمـــة اجندات مجهولة. 
شـــخوص األســـرة إما غيبت أو جسدت بشخوص 
مشـــوهة مبـــا فيهـــم شـــبيه ســـليمان الباروني وما 

بســـليمان«. هو 

هكذا علقت حفيدة الباروني 

على مسلسل الزعيمان
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رياضه

ــ  الليبي  االسبوع  ـــ 
طرابلس  األهلي  نادي  أعلن 
وفاة  املاضي   السبت  مساء 
عمر احلراري مشرف ملعب 

بالنادي. السنية  الفئات 
طرابلس  األهلي  نادي  ونعي 
الرسمية  من خالل صفحته 
على فيسبوك وفاة احلراري، 
:«يتقدم  بيان قال خالله  يف 
اإلدارة  مـــجـــلـــس  ــــس  ــي ــ رئ
واجلمعية  األهــلــي  بــالــنــادي 

الـــعـــمـــومـــيـــة واجلـــمـــاهـــيـــر 
األهـــالويـــة بــأحــر الــتــعــازي 
احلــراري  لعائلة  واملــواســاة 
الفئات  ملعب  مشرف  لوفاة 
عمر  العم  بالنادي،  السنية 
أن  اهلل  سائلني  ــراري،  احلــ
ويغفر  رحمته  بواسع  يتقبله 
جناته  فــســيــح  ويــســكــنــه  ــه  ل
ــبــيــني والــصــديــقــني  ــن ــع ال مـ
ــداء والـــصـــاحلـــني،  ــهـ ــشـ والـ

رفيقا«. أولئك  وحسن 

ـــ االسبوع الليبيـ ـ 
بنغازي   األهــلــي  ــادي  نـ إدارة  قــامــت 
بصرف مرتبات و مستحقات الطواقم 

الفنية واإلدارية والعمالة بالنادي .
للنادي  الرسمية  الصفحة  وبحسب 
على موقع التواصل االجتماعي »فيس 
بدفع  قادم  األهلي  النادي  فأن  بوك« 
كمرتبات  ليبي  ديــنــار  مليون  نصف 

ومستحقات الطواقم الفنية واإلدارية 
وذلك  الرياضية  باملؤسسة  والعمالة 
خالل توقف النشاط الرياضي بسبب 

فيروس كورونا.
ويعد نادي األهلي بنغازي أول نادي يف 
ليبيا يعلن رسمياً عن صرف مرتبات 
وذلك قبل أيام من حلول عيد الفطر 

املبارك.

ـــ االسبوع الليبيـ ـ 
املنير  محمد  الليبي  الدولي  استأنف 
ــوس أجنــلــوس اف سي  جنــم فــريــق ل
األمريكي تدريباته مع ناديه ألول مرة 
مارس  شهر  يف  النشاط  توقف  منذ 
املاضي، بسبب انتشار فيروس كورونا.
ولعب فرق الدوري األمريكي مرحلتني 
من املوسم اجلديد قبل أن يتخذ قرار 
العاشر  حتى  املسابقة  تعليق  بتمديد 

من مايو اجلاري بسبب تأثير الوباء.
البالغ من العمر  ويعتبر محمد املنير 
يخوض  ليبي  العــب  أول  عــامــاُ   28

لعب  حينما  األميركي  ــدوري  ال غمار 
ديسمبر  يف  سيتي  ــدو  ــ أورالن لفريق 
بلغراد  بارتيزان  من  قادما   2017

الصربي، ليصبح أول ليبي.
الــذي يشغل  املنير )25 عاما(  وكــان 
مركز الظهير االيسر بدأ مسيرته يف 
 ،2010 يف  الليبي  االحتــاد  صفوف 
مينسك  ديــنــامــو  الــى  االنــتــقــال  قبل 
البيالروسي ومنه الى بارتيزان بلغراد، 
حامل لقب الدوري الصربي وأنتفل يف 
2018 إلي لوس أجنلوس قادماً من 

أورالندو سيتي.

ــ  الليبي  االسبوع  ـــ 
مشعل  مــدرســة  مــلــعــب  أســتــضــاف 
مبدنية  احلميضة  مبنطقة  الوحدة 
بنغازي مباراة استعراضية رمضانية 
الليبية   الكرة  جنوم  مشاركة  شهدت 
بنغازي  األهلي  أسطورة  خير  ونيس 

االحتــاد  فريق  مهاجم  عياد  ــرم  وأك
السابق .

أحمد  مشاركة  املباراة  شهدت  كما 
ــرحــمــن الــعــمــامــي  ــدال الـــــزوي وعــب
شحوت  محمد  و  العبيدي  وإبراهيم 
و طالل بوسنينة وجبريل البقرماوي 

عامر  بن  وطاهر  الشعايف  وعبداهلل 
التايب. ومعتصم  العماري  ورافع 

ونيس  بفوز أصدقاء  املباراة  وانتهت 
مقابل  أهــداف  ثالثة  بنتيجة  خير 
جماهيري  حــضــور  وســط  هــدفــني  

كبير .

األهلي بنغازي يصرف مستحقات 
الطواقم الفنية بالنادي

األهلي طرابلس يعلن وفاة عمر احلراري

اصدقاء ونيس خير يسحقون خصومهم يف مباراة استعراضية  

الهوني خارج التشكيلة املثالية 
ألغلى الالعبني يف الدوري التونسي

ـــ االسبوع الليبي ــ 
الــهــونــي جنم  حــمــدو  الليبي  ــي  ــدول ال غـــاب 
ألغلى  املثالية  التشكيلة  عن  الترجي  فريق 
القدم،  لكرة  التونسي  الــدوري  يف  الالعبني 
حسب تصنيف املوقع املتخصص »ترانسيفير 

ماركت«.
ويأتي غياب الهوني والذي تألق بشكل كبير 
مع الترجي هذا املوسم بسبب املنافسة 
الكبيرة يف مركزه اجلناح األيسر 
حيث تبلغ قيمته التسويقية يف 
ألف  التونسي 725  الــدوري 

يورو يورو
وفيما يلي التشكيلة املثالية 
ــني يف  ــبـ ــالعـ ألغـــلـــى الـ
ــدوري الــتــونــســي  ــ ــ ال
حسب ما نشره موقع 

فوت 24 التونسي
- حــراســة املــرمــى: 
ــــن شــريــفــيــة  مـــعـــز ب
التونسي –  )الترجي 

850 ألف يورو(.
الــدفــاعــي:  ــط  - اخلـ

 800  – الساحلي  )النجم  كشريدة  وجــدي 
الف يورو( – نسيم هنيد )النادي الصفاقسي 
الــقــادر بــدران  ــورو( – عبد  - 725 ألــف ي
 – ــورو(  ي ألــف   650  - التونسي  )الترجي 
الياس الشتي او مرتضى بن وناس )الترجي 
ألف   600 الساحلي  النجم   - التونسي 

يورو(.
- خط الوسط: محمد أمني بن عمر )النجم 
فوسيني   – ــورو(  ي مليون   1.1  - الساحلي 
كوليبالي )الترجي التونسي - 1 مليون يورو( 
– عبد الرؤوف بن غيث )الترجي التونسي – 

950 الف يورو(
)النجم  بالعربي  الهجومي:فراس  اخلــط   -
ابراهيما  الساحلي - 1.75 مليون يورو( – 
ــنــادي  تــانــديــا او عــبــد الــرحــمــان مــزيــان )ال
الف   800 التونسي  الترجي   – الصفاقسي 
ــورو( - طــه يــاســني اخلــنــيــســي )الــتــرجــي  ــ ي

التونسي - 1 مليون يورو(.
املوسم  يف  التونسي  الـــدوري  قيمة  وبلغت 
 102.9 حوالي   2020-2019 الرياضي 
القارة  يف  بطولة  أغلى  كــرابــع  يــورو  مليون 
األفريقية بعد املغرب ومصر وجنوب إفريقيا.

املنير يستأنف تدريباته
 ألول مرة منذ انتشار كورونا
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  السني حكما يف  ببطولة أمريكا 
اإللكترونية لللكيك بوكسينغ 

التعاون والوفاق تعادل ايجابي  
يف ديربي إجدابيا

: bbc جنم  كروتوني االيطالي أحمد بن علي  لـ   
 بسبب كورونا العودة للعب اليزال محفوفا باملخاطر 

الليبي    ـــ االسبوع 
ـــ57   صـــادف  الــثــالثــاء الــذكــرى ال
أحــد  ســـرت  خليج  ــادي  نـ لتأسيس 
ليبيا  يف  الرياضية  املؤسسات  أعرق 
من  5مايو  يف  إنشائه  يعود  ــذي  وال

عام 1963.
الرسمية  النادي عبر صفحته  ونشر 
أعضاء  التهنئة  من خالله  قدم  بيان 
ــة  ــاضــي ــري ــر املـــؤســـســـة ال ــاهــي وجــم

العريقة يف مدنية سرت.

نادي خليج سرت  بأن  بالذكر  جدير 
ــو مـــن الــعــام  ــاي ــأســس يف شــهــر م ت
العام  إلى  االسم  بهذا  وظل   1963
1974 والذي مت فيه دمجه وعرف 
بنادي االنطالقة واستمر بهذا االسم 
العام  هذا  ويف   ،1999 العام  حتى 
واخلليج  االنطالقة  أنــديــة  دمــج  مت 
هو  ــد  واحـ مسمى  حتــت  والــنــهــضــة 
حاليا  املــعــروف  ســرت  خليج  نــادي 
للتأسيس  األولــى  اللبنة  وضــع  وقــد 

الــذي  ــطــروق  ال مصطفى  ــرحــوم  امل
يعد أول رئيس للجنة اإلدارة يف عام 

.1963
السني،  أحمد  الليبي  الدولي  ويعد 
االفريقية   الــقــارة  حكام  أفضل  من 
سبق  وقد  بوكسينغ،  الكيك  لرياضة 
له رئاسة جلنة حتكيم بطولة أبطال 
يف  أقيمت  التي  الدولية  تاي  املواي 
العام  منتصف  اجلزائرية،  العاصمة 

املاضي. قبل 

نادي خليج سرت يحتفل بالذكرى 57 لتأسيسه

ـــ االسبوع الليبي   
اختيراحلكم الدولي الليبي لرياضة الكيك بوكسينغ  أحمد 
السني،  للمشاركة يف إدارة منافسات بطولة امريكا الكبرى،  
وتشرف  تنظمها،  التي  االستعراضية  واألشكال  لألساليب 

عليها جمهورية غواتيماال يف امريكا الالتينية.
التي  البطولة  يف  السني  احمد  الدولي،  احلكم  ويشارك 
التحكيم  من جلنة  بدعوة  اجلــاري،  مايو  يوم 20  ستقام، 
املركزية االمريكية، وفقا لسلسة البطوالت اإللكترونية التي 

أطلقها االحتاد الدولي للكيك بوكسينغ  .
لدورة  احلكام،  من  عدد  رفقة  السني،  أحمد  وسيخضع 
التحكيم اإللكترونية، التي سيتم تاهيلهم من خاللها الدارة 
هذا االسلوب احلديث يف اللعبة، خاصة أن له منط مختلف 
متاما يف ادارة املنافسات عن بقية أساليب الكيك بوكسينغ 

القتالية املعروفة.
قبل  متتالية،  أيام  خمس  تخصيص  يتم  أن  املنتظر،  ومن 
احلكام  وتاهيل  لصقل  البطولة، مخصصة  انطالق  موعد 

ودعمهم لالرتقاء مبستوى هذا احلدث.
ويعد الدولي الليبي أحمد السني، من أفضل حكام القارة 
رئاسة  له  وقد سبق  بوكسينغ،  الكيك  لرياضة  االفريقية  
جلنة حتكيم بطولة أبطال املواي تاي الدولية التي أقيمت 

يف العاصمة اجلزائرية، منتصف العام قبل املاضي.

ـــ االسبوع الليبي   
تعادل فريق التعاون لكرة القدم أمام نظيره الوفاق يف مباراة 
استعراضية  جمعتهما مساء  األربعاء مبلعب اآلثار إجدابيا 
من  العديد  مشاركة  املــبــاراة  .وشهدت  فريق  لكل  بهدفني 
تألقوا وقدموا  الذي  التسعينات  الفريقني من جيل  العبيه 
الكثير لناديني منهم سعد موسي وجمال سالم ومختار معتوق 
ويونس خطاب وعبدالباسط هارون من فريق الوفاق ومن 
جانب التعاون فقد لعب عيسى خميس وفتحى رحيل وفائز 
املباراة  احشيشة.وأقيمت  وفرج  الشاوش  وأحمد  الشيخى 
وسط حضور جماهيري كبير رغم اإلجراءات االحترازية من 
قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة مبنع إقامة املباريات يف 

شهر رمضان املبارك ملواجهة انتشار فيروس كورونا.

ـــ االسبوع الليبي   
بن  أحمد  الليبي  الــدولــي  قــال 
بأنه  كروتوني  فريق  جنم  علي 
القدم  كــرة  للعب  الــعــودة  يريد 
بــأمــان ألن هــذا هــو مــا ميليه 
اليـــزال  حــيــث  السليم  احلـــس 
محفوفا  إيــطــالــيــا  يف  الــوضــع 
باملخاطر بسبب جائحة كورونا.
وأضاف بن علي يف لقاء له عبر 
»بي  البريطانية  اإلذاعــة  هيئة 
بي سي »:« لم أستطع كيف لم 
يتم اتخاذ سريعة من السلطات 
فيروس  ملــواجــهــة  إيطاليا  يف 
كورونا. من الواضح أنني بقدر 
ما أنا محترف ، وأريد أن ألعب 
وأتقاضى أجور اللعب ، وال أرى 
تكون  أن  ميكن  التي  الظروف 
فيها كرة القدم أكثر أهمية من 

حياة اإلنسان ».
وحول قرار احلكومة اإليطالية 
الكروي قال بن  النشاط  بعودة 
علي :« أنا ال أرى كيف أنه من 
الثامن عشر سيعود إلى احلياة 
أن عدد  ، أعرف  إلي طبيعتها 
من  انخفض  اليومية  الوفيات 
1000 إلى 400 ، لكن هذا ال 
يعني أن 400 ليس عدًدا كبيًرا 
، ال يزال عدد كبير واملخاطر ال 

تزال قائمة ».
وأضاف :« يوجد 200 شخص 
على األقل يف اللعبة وال ميكنك 
كــان يف  أن كل شخص  ضمان 
فندق معزول لفترة من الوقت ، 
ستكون جتربة مقلقة ونعلم أن 
كل ما قد يتطلبه األمر هو إصابة 
واحدة لبدء االنتشار. أود فقط 
بعض األمن واالحتياط قبل أن 
يفكروا يف لعب هذه األنواع من 

األلعاب مرة أخرى.«.
وتــابــع يــقــول :«أعــتــقــد أن كرة 
ــقــدم لــديــهــا فــرصــة إلثــبــات  ال
للعالم  تضامنها وإعطاء إشارة 
ــال ،  امل وإظــهــار أنها أكبر مــن 

واملخاطرة باحلياة«.
ــن عــلــي عن  وحتـــدث أحــمــد ب
ــروس عــلــى حياة  ــي ــف تــأثــيــر ال
الناس ، فقده والدة ابنه يف 24 
مــارس حيث قال :««لــم أمتكن 
من رؤيته عند الوالدة ألننا لعبنا 
مباراة يوم 7 مارس يف منطقة 
حمراء يف البندقية - وقيل لي 
باحلجر الصحي ملدة أسبوعني 
إلى  السفر  من  أمتكن  أن  قبل 
اململكة املتحدة. لقد كان األمر 

مضحكًا ومجنوًنا ».
ــه وابــنــتــه وابــنــه  ــت زوجــت ــان وك
واحــًدا  شهًرا  العمر  من  البالغ 
أمر  ، وهو  إلى إجنلترا  عــادوا 

سيتي  مانشستر  العــب  يجد 
قال  فيه حيث  السابق صعوبة 
أنا   ، للغاية  :««إنــه أمــر صعب 
اململكة  يف  ألنــه   ، لعائلتي  قلق 
املتحدة يف الوقت احلالي رمبا 
وأود   ، إيطاليا  من  أسوأ  يكون 
أن أكون هناك ، لذلك ميكنني 
مساعدة عائلتي وأن أكون قادرًا 
اذهبوا  لزوجتي  التسوق  على 
واحصلوا على األشياء حتى ال 

يضطروا للخروج ».
وعــــن كــيــفــيــة قـــضـــاء حــيــاتــه 
اليومية يف شهر رمضان الكرمي 
ــوم بــريــاضــة املشي  ــ ــال :«أقـ قـ
املسائي ، وتعلم اللغة اإلسبانية 
وقراءة القرآن الكرمي يف شهر 

رمضان».
وعن الشيء الذي يفتقده بشدة 
إجــــواء غرفة  أفــتــقــد   »: قـــال 
النكات  مع  والتفاعل   ، التغيير 

الشيء  هو  هــذا  أن  وأعتقد   ،
الــذي ال يــراه الناس يف العالم 
اخلارجي حول كرة القدم وهذا 
هو الشيء الذي أفتقده أكثر ».

بــن عــلــي إن إيــقــاف  ــقــول  ي و 
على  شجعه  الــكــروي  النشاط 
جديدة  مــهــارات  على  الــعــثــور 
حيث اضطر إلى القيام بالطبخ 
»تقول   »: قال  والتنظيف حيث 
زوجتي إنها لم تعد تعرفني بعد 
اآلن ، ألنها لم تعتقد أبًدا أنني 
سأستطيع العيش مبفردها. يف 
املنزل على  تــرى فيها  مــرة  كل 
امرأة  أن  يبدو   ،  FaceTime
أال  وتأمل  ونظفت  طهيت  قد 
أفعل. التغيير عندما تعود إلى 
بعيداً  العيش  وعن   « إيطاليا! 
:«إنــهــا جتربة  قــال  أسرته  عن 
متواضعة ، ولكن يجب أن أكون 
ونحن  وأطفالي  لعائلتي  قوًيا 
جميًعا نحتاج إلى البقاء أقوياء 

لبعضنا البعض ».
وختم حواره املطول قائال:« إذا 
سأفعله  شــيء  أي  هناك  كــان 
 ، اإلغــالق  بعد  بشكل مختلف 
فهذا يعني أنني لن أسمح لهم 
مرة  باخلروج من بصري  أبــًدا 
أخـــرى - يف أي مــكــان أذهــب 

إليه.«
جدير بالذكر بأن بن علي أقترب 
اإليطالي  الـــدوري  إلــي  للعودة 
من  آ(  )السيريا  الــقــدم  لــكــرة 
والــذي  كروتوني  فريقه  بــوابــة 
يف  الثاني  املركز  حالياً  يحتل 
الثانية اإليطالي  دوري الدرجة 
 49 برصيد   ) بــي  السيريا   (
نقطة وذلــك بعد مــرور ثمانية 

وعشرين جولة .
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أخر االسبوع 

 زواج عبر اإلنترنت 
والعروسني على بعد 1200 كيلومتر 

التباعد  قــواعــد  احــتــرام  بــهــدف 
ثقايف  مركز  يعتزم  االجتماعي، 
ــخــدام خيم  اســت أمــســتــردام  يف 
صغيرة مخصصة عادة للمشاريع 
الفنية، بهدف تزويد زبائن املطعم 
املستقبليني بزاوية خاصة لتناول 

الطعام.
ويجري مركز »ميدياماتيك« حالياً 
الطريقة  هـــذه  عــلــى  ــارات  ــب اخــت
اجلديدة يف األكل وتقدمي اخلدمة 
إعطاء  بانتظار  املطاعم،  داخــل 
السلطات الهولندية موافقتها على 
منذ  املغلقة  املطاعم  فتح  إعــادة 

منتصف مارس املاضي.
فيلم  »ميدياماتيك«  مدير  وقــال 
فيلتهوفن: »فيروس كورونا يرغمنا 

بطريقة  الــتــفــكــيــر  ــادة  ــ إعـ عــلــى 
استقبالنا للزبائن، قلنا يف أنفسنا 
فلنَر ما يحصل إذا ما جلسنا يف 
هذه املواقع الصغيرة، إذا ما كان 
نستطيع  كنا  ما  وإذا  جيداً  ذلــك 
آمنة،  بطريقة  اخلــدمــة  تــقــدمي 
بشكل  يعمل  األمــر  أن  لنا  وتبني 

جيد.
ــذه اخلــيــم املــتــبــاعــدة  ــوي هـ وحتــ
املقامة على طول قناة مائية طاولة 
مستديرة صغيرة وكرسيني، وهي 
الذين  الزبائن  الستقبال  جاهزة 
قد يرغبون يف تناول العشاء معاً«. 
اخلروج  أن  إلى  فيلتهوفن  ولفت 
ضمن مجموعات كبيرة لن يكون 
األرجح،  على  معينة  لفترة  رائجاً 

إاّل أّن الوجود يف وضع اجتماعي 
معاً  لألشياء  احلقيقي  والتقدير 
أمر مطلوب أكثر يف هذه املرحلة.
عرضي،  احتكاك  ألي  وتــفــاديــاً 
ــم أقــنــعــة  ــطــع ــو امل ــضــع مــوظــف ي
بليكسيغالس  ــاج  زجـ مــن  واقــيــة 
على  الطعام  ويقدمون  وقفازات 
آمنة  يرسلونها من مسافة  ألــواح 
دورهــم  أدى  الــذيــن  الزبائن  إلــى 
العمل  مــن طاقم  آخـــرون  أفـــراد 
وأوضح  التجريبية.  الفترة  خالل 
فيلتهوفن أن اخليم صغيرة لدرجة 
لن يتمكن العامل من دخولها، لذا 
هم سيقدمون الطعام من اخلارج، 
مبادرته  تلهم  أن  األمل يف  مبدياً 

مطاعم أخرى

وكيرتي  دانــغ،  يتصور سوشني  لم 
نارانغ، عندما حددا موعداً مناسباً 
لــزواجــهــمــا املــدبــر يف الــهــنــد، أن 
مراسم العرس ستتم فيما مسافة 
ألف كيلومتر تفصل بينهما وأمام 
16 ألـــف مــدعــو مــحــجــوريــن يف 

منازلهم.
يقول سوشني دانغ محلل البيانات 
البالغ 26 عاماً والذي تزوج كيرتي 
 19 يف  »زوم«  تطبيق  عبر  نارانغ 
أبريل: »ما كنا لنتصور أن زواجنا 
عبر االنترنت سيكون بهذا الكبر«.

وجرى زواجهما يف أماكن مختلفة 
ــرداء  ال العريس  لبس  إذ  بالهند، 
التقليدي ولف رأسه بعمامة، كان 
العروس  ارتدت  فيما  بومباي،  يف 

األحمر والذهبي وهي جالسة مع 
يف  االستقبال  غرفة  يف  والديها 
باريلي  مدينة  يف  العائلي  املنزل 
الواقعة يف والية أوتر براديش على 

بعد 1200 كيلومتر شماالً.
يف املقابل كان الكاهن الهندوسي، 
الذي ترأس مراسم الزفاف واقفاً 
أمام نار أوقدها يف حديقة منزله 
يف والية شاتيسغار يف وسط الهند.

مئة  نحو  »انضم  العريس:  وقــال 
التطبيق  عبر  املراسم  إلى  مدعو 
»زوم«، وقد قمنا ببث املراسم أيضاً 
عبر فيسبوك مباشرة وتابعها 16 

ألف شخص إضايف«.
املشكالت  بعض  املــراســم  وتخلل 
تشغيل  مثل  الــصــغــيــرة،  التقنية 

العائلة  يف  املسنني  بعض  مــذيــاع 
باخلطأ، أو ظهور حيوانات منزلية 
كانت  وفيما  الشاشة.  على  فجأة 
على  انــتــهــت  احتفالية  ــواء  ــ األجـ
رقصة بوليوودية أداها أبناء عمه 

على اجلانب اآلخر من الشاشة.
زافـــيـــري، مدير  أديـــش  ــروي  ــ وي
الــذي  املــوقــع  هــذا  يف  التسويق 
وكيرتي  دانــغ  سوشني  زواج  دبــر 
بعد: »قررنا  نارانغ، ونظمه فيما 
إلى  واالنــتــقــال  رواداً  نــكــون  أن 
الزواج  االنترنت،  عبر  الزيجات 
األهم يف  اليوم  األرجــح  هو على 
حياة شخص ما، وفكرنا بطريقة 
جتعله مميزاً وأقرب ما يكون إلى 

زواج فعلي«.
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خالل القرن املاضي نشطت حركة االحتجاج 

طابعاً  احتجاجات حملت  العربي،  العالم  يف 

الصهيونية،  االستعمار،  ضد  بحتاً:  قومياً 

اجتاحت  التي  االحتجاجات  ولكن  العمالة، 

العربية،  البلدان  وبعض  املغاربية  املنطقة 

فرضت واقعاً جديداً جتلى يف اختالف طبيعة 

شبابية مع تراجع فكري واضح إذا ما 
املطالب ال

قورن مع جيل االحتجاجات يف القرن املاضي.

طقة العربية كلها 
 الهجمة اجلائحة على املن

ومـــا حلــق بها مــن عــواصــف ضــربــت عالم 

الشباب العربي بعامة واملغاربي بخاصة، هو 

ما يلفت األنظار ويجعل التاريخ يقف مندهشاً 

القادمة من  مــاذا سيقول لألجيال  يــدري  ال 

حكايا وأسرار، وال يعرف مبا سيغمس مداد 

ث املتتالية التي جنحت عن نقاء 
تأريخ األحدا

اخلصال التي عرفها شرفاء األمس وحضت 

وذلك  والفلسفات،  واألديـــان  الشرائع  عليها 

يف تلك احلقبة السوداء التي مير بها عاملنا 

العربي من مشرقه إلى مغربه دومنا استثناء 

وإن توضحت بشكل مفجع مبنطقة دون أخرى 

حتى اآلن، فرمبا ستلحق تلك املوجة الهجينة 

بباقي غرف املنزل العربي، بل من املؤكد أنها 

كل أركــان وزاويــا امتداداتنا  هاجمت مسبقاً 

بكل  ثقافاتنا  طالت  أخــرى  بصور  العربية 

جتلياتها.

حراك  من  املغاربية  طقة 
املن شهدته  ما   إن 

األب  سلطة  الــدولــة،  سلطة  ضــد:  شبابي 

واملدرسة، اجلامعات واملؤسسات، وما نشهده 

بالعنف يف  أحيانا  تتصف  اليوم من حركات 

التعبير حتى يف وسط شباب احلــوار الذين 

يحملون يف احتجاجهم ما يحقق ذاتهم ويعبر 

عن حاجاتهم ومتطلباتهم وحماية هذه الذات 

القوالب  يف  والتقوقع  االستسالم  خطر  من 

املفكرين  يدفع  ما  البالية،  والنظم  التقليدية 

إلى البحث عن الدوافع العميقة وراء االحتجاج 

والرفض من اجليل اجلديد ـ هذا االحتجاج 

الذي ال ينحصر بالسياسة بل يتعداه ليطول 

املجتمع والدينـ  ما يولد عدة أسئلة منها:

القرن  مــن  والسبعينيات  الستينيات  خــالل 

املاضي قام الشباب يف أوروبا وأميركا وبعض 

أنحاء العالم بحركات غلب على طابعها الرفض 

واملناداة باملشاركة واخلروج من التهميش، وقد 

ولدت هذه االحتجاجات آنذاك تساؤالت كبيرة 

تتعلق مباهية طموحاتهم ودعت املفكرين حول 

لهم.  املـُـرضــي  املستوى  عن  للتساؤل  العالم 

هناك اختالف بني املحتجني العرب ونظرائهم 

يف  االحتجاج  محركات  حيث  من  األوروبيني 

عدة  إلــى  تعود  والتي  العربي  الشباب  وضــع 
أسباب:

مــا هو  اجلــهــل املعريف: فمن هــذه األســبــاب 

التعليم  مؤسسات  أن  يف  شك  فال  تعليمي، 

اليأس  حالة  لتوليد  كبير  بشكل  مهدت  قد 

وعدم الكفاءة لدى طالبها، وذلك يأتي بسبب 

استنساخها للمناهج دون تكبد عناء مواءمتها 

تكون  والنتيجة  العربي  العقالني  الوضع  مع 

الشهادات  حتصيل  على  التهافت  من  نوعاً 

العلمية بأسرع الطرق وأقلها جهداً دون تفعيل 

الطالب، ومما  العلمي لدى  التحصيل  كفاءة 

العربية  التعليمية  ال شك فيه أن املؤسسات 

باتت تؤسس لنوع من اجلهل املعريف واختصار 

املعرفة لتكون معرفة خدمية تفتقد العمق.

 السلطة األسرية: ومن األسباب أيضاً األسرة، 

فبني قسوة األب واإلفـــراط يف احلماية من 

األم يتحول الشاب العربي إلى فكر هاجسي 

للتخلص من سلطة األب، ورمبــا إعــادة خلق 

جتربة األب يف الوقت املناسب عبر فكر أوديبي  

العربية  ســرة 
األ أن  ورغم  السلطوي.  باملعنى 

ما زالت مخلصة ألبنائها من ناحية احلماية 

واملساعدة االقتصادية، إال أن هذا يلغي بشكل 

ما السعي لالستقاللية، أو على األقل يؤجله 

رمبا  احتجاج  شكل  على  الحقاً  يظهر  حتى 

يصبح ظاهرة عنيفة الحقاً.

دور رجال الدين: ومن األسباب اإلشكالية أيضاً 

الدين، ففي األغلب تشترط املؤسسة الدينية 

بكل  والتسليم  للمعتقدات  التام  اإلخـــالص 

ص القرآنية أو 
التعاليم  وهنا ال نقصد النصو

القدسية  بل ما يصدر عن رجل الدين ونزوعه 

يف بعض األحيان إلى حتويل العالقة به إلى 

عالقة تبعية مطلقة يشترط فيها االنصياع، 

ورغم أن هذه اإلشكالية تطول الدين بحد ذاته، 

إال أن لها إسقاطات اجتماعية تطول الشباب 

يف صلب حياتهم، ورمبا ال تكون هذه العالقة 

ناجتة عن األداء الديني نفسه إال أن السببني 

قد  التعليمية   واملؤسسة  األســرة  السابقني 

وفرا الظروف املالئمة لهذه العالقة اإلشكالية 

االقتصادي  الوضع  ننسى  أن  دون  الدين  مع 

ف املعرفة الفكرية، فجميع هذه الظروف 
وضع

قد فتحت الباب أمام التطرف الديني.

التطور  أن  وسلبياتها: كما  الــتــكــنــولــوجــيــا 

التكنولوجي ورغم كل نتائجه اإليجابية على 

الشباب العربي إال أنه حمل يف طيات فورته 

االجتماعي  فالواقع  السلبيات،  من  الكثير 

املحافظ للمجتمعات العربية بدأ يتهاوى مع 

العربي  الشاب  يتلقفها  غربية  أمثلة  وجــود 

التواصل  وســائــل  أن  كما  احلقيقي  بالزمن 

احلديثة وضعت يف مستوى واحد مجتمعني 

عربياً وغربياً هما على طريف نقيض من حيث 

مسيرة التطور والتجارب... ووضعت الشاب 

ه املعادلة املعقدة، 
العربي كطرف خاسر يف هذ

ينسحب  الغربي  املنظور  احلرية يف  فمفهوم 

يستثني  وال  والفرد،  والعائلة  املؤسسة  على 

اجتماعية  جوانب  أي  األحيان  من  كثير  يف 

أو سياسية أو دينية يف الوقت الذي فرضت 

فيه وسائل التواصل على الشاب العربي نوعاً 

التي  السياسية  احلرية  من  جــداً‹‹  ›‹خاصاً 

يصعب سحبها بأي شكل من األشكال على 

الواقع االجتماعي ملجتمعاتنا الدينية أصالً.

كل تلك العوامل كرست لدى الشباب العربي 

شعوراً من اإلحباط والوقوع يف أزمة تناحرية 

جيلني...  تسمياتهما:  مبختلف  اثنني   بني  

فإن  وباملجمل  دينيتني،  رؤيتني  حضارتني... 

هذين االثنني هما متناقضان حكماً بالشكل 

الذي ال يترك أمام الشباب العربي أي فرصة 

يف االعتدال أو احليادية وإمنا يلزمه باالنطواء 

حتت جناح أحدهما.

 وإذا كان الشباب هم ينابيع األمة، فإن شباب 

ثـــورة االتــصــاالت  الــيــوم معرضون ـ يف ظــل 

األمس  شباب  من  أكبر  بدرجة  ـ  واملعلومات 

اخلضم  هــذا  وســط  يف  التضليل  لتحديات 

وتهويد  التقسيم  مــشــاريــع  مــن  املــتــالطــم 

الشرق األوسط اجلديد. وهنا تأتي مهمات 

مع للعناية بقضية إثبات الذات 
الدولة واملجت

الشبابية وتوجيهها التوجيه الصحيح فتبنى 

التنمية  خطط  إطـــار  يف  الــشــبــاب  بــرامــج 

يعاني  عربي  شاب  عن  نسمع  فال  الشاملة 

من أزمات التعليم والعمل والزواج والبطالة.

ــة مــســؤولــة كما األســرة  ــدول ال وعــنــدي أن 

والــفــرص  املــقــومــات  توفير  عــن  واملجتمع 

حاضرهم  الشباب يف  طموحات  تلبي  التي 

ومــســتــقــبــلــهــم لــضــمــان دورهـــــم الــوطــنــي 

ــاســي يف تــدعــيــم عــنــصــر املــنــاعــة  ــســي وال

األخالقية ألمن الوطن وسالمته ولن يتيسر 

لنا ذلك إال عندما يتكافل املجتمع كله على 

الشعور  وقدسية  االنــتــمــاء  قدسية  توفير 

بعيداً  الشباب  دنيا  يف  واالطمئنان  باألمن 

عن سلبيات اإلهمال والالمباالة التي تدفع 

بهم نحو املجهول وال سيما مع شيوع ظاهرة 

التدين السياسي الذي يستثمر يف عواطف 

من  نشهده  مــا  لتأجيج  الدينية  الــشــبــاب 

تطرف ديني وفن دينية ال عالقة لها بالدين 

باملحبة  املضيئة  االجتماعية  بتقاليدنا  وال 

والتآخي والعيش املشترك.

لكل هذا وذاك، فإن رعاية الشباب ال تقل 

أهمية عن حتصني حدود الوطن جتاه أعدائه، 

العطاء  القدرة على  من  ما يف وسعهم  بكل 

يقدرون  مبا  أحياناً،  التضحية،  درجة  وإلى 

العامة.  املصلحة  جلهة  به  التضحية  على 

ومن املعروف أن الدول الشائخة، حسب علم 

االجتماع، هي الدول املرشحة لالنقراض أو 

ولم  غــّرة  أخــذت على حني  ما  إذا  الهزمية 

تستطع الدفاع عن نفسها، على حني الدول 

وسائل  استخدام  على  األقدر  تكون  الشابة 

االستمرار  يف  حظا  واألكــثــر  املعتدي  هــزم 

كثيراً  االعتبارات  ولهذه  البقاء.  درب  على 

ما يحذر علماء االجتماع من خطر املجازفة 

بطاقات الشباب وتعريضها للهدر بال طائل. 

يكتب  كمن  الوطن  يكون  املجازفة  ويف حال 

على نفسه صكاً مالياً يصعب عليه تسديده 

مستقبالً.

هو  مستقبلنا  صناعة  إن  الــكــام:   خاصة 

تنا املغاربية 
حق لنا وواجب علينا، فمجتمعا

إعادة سيرة حياة خالد  إلى  ليست بحاجة 

بن الوليد، أو صالح الدين األيوبي أو عمر 

النهضة، بل  العزيز أو حتى رجال  د 
بن عب

الذين يحيون على  إلى شبابها  هي بحاجة 

ضرورة  وال  غــداً،  يبدأ  واملستقبل  أرضها، 

عاشوا  أولئك  املاضي،  يف  للحياة  للعودة 

أرادوهــا  التي  وبالقوة  أرادوا  كما  زمنهم 

علينا  ونحن  اعتنقوها،  التي  وبالفلسفة 

الالئقة  وبالطريقة  نشاء  كما  نعيش  أن 

لها،  نزال مستثمرين  التي ال  مع احلضارة 

ولكن األيام أثبتت أننا مستثمرون ناجحون 

اخلطوات  منها...  االستفادة  على  قادرون 

احلقيقية إلى احلرية والدميقراطية أثبتت 

جدارتها.

الشباب املغاربي… وصناعة املستقبل؟
مصطفى قطبي 

باحث وكاتب صحفي من املغرب

نواكشوط –سيد محمد اخلليفة

يعملون  ال  موريتانيا  يف  املشعوذون 

يف  نظرائهم  خــالف  على  السر،  يف 

العمل  يفضلون  الذين  اجلــوار  بلدان 

على  األنــظــار.  عن  بعيدا  اخلفاء  يف 

ــق وســـط الــعــاصــمــة  ــطــري قـــارعـــة ال

العيادة  عند  وبالتحديد  نواكشوط، 

يرابط  »بكلينيك«،  الشهيرة  املجمعة 

داخل  واملشعوذون  السحرة  عشرات 

بحرمة شهر  آبهني  غير  بالية  أخبية 

أن  يزعمون  املــبــارك،  وهــم  رمضان 

لديهم قدرات خارقة  تشفى  املرضى 

وجتلب السعادة واحلظ لكل من يطرق 

أبوابهم ،مقابل مبلغ مالي زهيد يصل 
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دوالرا أمريكيا.

هؤالء  عمل  أن  االستغراب  يثيُر  ما 

ــم يف أكـــثـــر أمــاكــن  ــت املــشــعــوذيــن ي

الصيام،  شهر  حركية  يف  نواكشوط 

ــرأى ومــســمــع مــن االجــهــزة  وعــلــى مـ

األمنية التي تراقب عن كثب نشاطات 

املشعوذين دون أن حترك ساكنا.

قدرات خارقة

على  هؤالء نفسه  من  يقدم الواحد 

جنوب  أفريقيا  مــن  قــدم  شيخ  أنــه 

ة املــوريــتــانــيــني، 
الــصــحــراء ملــســاعــد

وتــوفــيــر الــســعــادة لــهــم كــمــا يــدعــى. 

ويدعي  أن لديه قدرات خارقة على 

كما  والبرص،  كالعقم  أمــراض  عالج 

وجلب  العانسات  تزويج  بإمكانه  أن 

لــهــن، إضــافــة  إلــى مساعدة  احلــظ 

زبــائــنــه يف احلــصــول عــلــى وظــائــف 

على  واحلــصــول  ــة  ــدول ال يف  سامية 

أموال طائلة.

بني  احلـــســـد  انـــتـــشـــار  أن  ــم  ــزعـ ويـ

نسبة  ارتفاع  يف  ساهم  املوريتانيني 

بنشاطه،  عالقة  لها  التي  االمــراض 

نفسه  بتسخير  يقوم  جعله  مــا  وهــو 

ــعـــالج هــذه  وعــلــمــه كــمــا يـــدعـــي لـ

االمراض.

يف  الطويلة  خبرته  من خالل  ويعتبر 

يركزون  زواره  أغلب  أن  املجال  هذا 

املتعلقة  االجتماعية  القضايا  على 

بــاحلــث عــن الـــزواج وكــشــف الطالع 

ص، والــقــلــيــل 
ــام مـــن شـــخـــ ــقـ ــتـ واالنـ

بهدف  أخرى  أمور  يبحث  منهم  من 

لدى  خاصة  النسيان  وإبعاد  التذكر 

طالب اجلامعات.

نساء ومشاهير

بكونه  يفخر  الــذي  »عوسمان«  يــرى 

»حجابا«، وهو لقب محلي يطلق على 

املشعوذ أن املوريتانيني ينفقون أمواال 

طائلة على السحرة، خاصة املشاهير 

سياسيني  مـــن  ــوذ  ــف ــن ال ب 
ــا ــحـ وأصـ

وسيدات أعمال.

موريتاني  وهــو  »عــوســمــان«،  ويــزعــم 

أن  حديثه  يف  سينغالية  أصــول  مــن 

على  نتحفظ  ومشاهير  سياسيني 

تعويذاته  وأن  زبائنه  أسمائهم  من 

مشيدا  احلــظ،  لهم  جلبت  التي  هي 

املوريتانية التي يعتبرها 
بتجاوب املرأة 

أكثر تفاهما معهم وأكثر سخاء ووفاء، 

على حد تعبيره.

ويــؤكــد املــشــعــوذ »عــوســمــان« وهــو 

ما  غالبا  أنه  »عثمان«  حتريف السم 

يزور منازل املسؤولني  الكبار بترتيب 

على  يحرصون  حيث  من  زوجاتهم، 

ــه ليس  اســتــضــافــتــه  يف املـــنـــزل ألنـ

باستطاعتهم القدوم الى مكان عمله 

خوفا من أعني الناس.

 رقية شرعية يف وجه املشعوذين

ــع اســتــفــحــال ظــاهــرة الــســحــر يف  م

محالت  ظهرت   ، املوريتاني  املجتمع 

ــول  ــق ــي  ي ــت ــة وال ــشــرعــي الـــرقـــيـــة ال

جليلة  خدمات  تقدم  إنها  أصحابها 

يعانون  الــذيــن  النفسيني  للمرضى 

يف  املنتشر  السحر  مخلفات  جــراء 
البالد.

يــقــول« أحــمــد«  وهــو راقـــي شرعي 

يعاجلون  نواكشوط  أنهم  يف  يعمل 

ــقــرآن الــكــرمي،  ــال مــرضــى الــســحــر ب

ت املوريتانية من مغبة 
محذرا السلطا

حرية،  بكل  يعملون  املشعوذين  ترك 

وهو ما زاد من ضحايا هذه الظاهرة.

 ويؤكد »أحمد« أنه مع تفشي ظاهرة 

السحر واملشعوذين القادمة من بلدان 

املوريتانيني علما  ض 
اجلوار، طّور بع

وإن  السحر  عن  غرابة  يقل  ال  آخــر 

وهو  حيثياته،  بعض  يف  عنه  اختلف 

علم »سر احلرف«. ويضيف »أحمد« 

أن املشتغلني يف هذا املجال  يزعمون 

التواصل  يف  خارقة  امتالكهم  قدرة 

مع اجلّن، وتسخيرهم لتأدية مهمات 

ألغراض بشرية.

هذا  تفشي  أن  إلــى  »أحمد«  ويشير 

هر، دفع به وعدد من 
النوع من الظوا

الشرعية  الرقية  إحياء  الــى  زمالئه 

الشريعة  من  نصوصها  تستمد  التي 

السحرة  محاربة  بغرض  االسالمية، 

واملـــشـــعـــوذيـــن وعـــــالج ضــحــايــاهــم 

العقيدة  على  مبخاطرهم  وللتعريف 

وعلى املجتمع على حد قوله.

جهل وأمية

»الدو  االجتماعي  االخصائي  ُيشيُر 

القة الوثيقة بني 
ولد أحمدناه« إلى الع

انتشار السحر يف املجتمع املوريتاني 

واجلهل واألمية ،معتبرا أن استفحال 

املشاكل االجتماعية واالقتصادية، زاد 

من أعداد الدجالني والعرافني الذين 

يــجــدون يف هـــذه الــظــروف أرضــيــة 

ــنــاس  ــالل حــاجــة ال ــغ خــصــبــة الســت

وسلبهم أموالهم. ويقول »ولد أحمدناه 

السابقة،  الى األسباب  إنه باإلضافة 

ن الثقافة الزجنية االفريقية 
فإن طغيا

الـــتـــي تــعــتــبــر ممـــارســـة الــطــقــوس 

اليومية،  احلياة  من  جــزءا  السحرية 

ساهم يف انتشار هذه الثقافة خاصة 

الوولف  الثالث  الزنوج  عرقيات  بني 

والبوالر والسوننكة والتي لها امتداد 

مع جذورها االفريقية، يف حني تأثرت 

باقي الشرائح األخرى بهذه الظاهرة 

وإن بنسبة أقل.

نواكشــــــوط: احلــــــرب بني املشعوذين والرقـــــــاة، من يكسب الرهـــــان؟

األسبوع المغاربي
نشــــرة  أسبوعيـــة - منوعــــة  -  شاملـــة 

تصــــــدر عن مؤسســـــة بوابـــــة افريقيــــــا االخباريـــــة
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احلمـــــلة  خلفيـــــــــــات 

وهدفها  املسعــــــــــورة 

العالقة  ضــرب  مـــــــن 

املغربية اإلماراتية 

 	
الدولي  البنك  تقرير 

الشرق  اقتصاد  حول 

وشمال  األوســــــــــــــط 
أفريقيا 

 	
املغاربيـــــة،  البـــــــلدان 

واملحور  الليبي  الوضع 

التــــــركي:  القطــــــــــري 

اصطفاف أم تبعية؟ 

 	
صادمة  أرقام  املغرب: 

حــــــــول العنــــــف ضـــد 
النســــاء 

 	
ايرانيــــــة  حســــــــــــابات 

استهدفت دول مغاربية

تجدون في هذا العدد:

 	
ليسـت  مالـك:  بـن  أنـــــــــور 

اختيـار بـل  لعنـة  الهمجيـة 
 	

روايـة »كتـاب الـردّة«.. تفـوز 

بجائـزة جنيـب محفـوظ
 	

لتعديـل  التمهيـدي  املشـروع 

الدسـتوراجلزائري
 	

يدعـو  اجلزائـري  الرئيـس 

لـكل  الفـوري«  »الوقـف  إلـى 

العالـم عبـر  العدائيـة  األعمـال 
 	

مــــــراد  مـرمي  اجلزائريـــــــــة 

باألكادمييـــــــــا  عضــــــــــــوة 

للعلـوم القوميـة  األمريكيـة  
 	

امليـزان  عجــــــــز  املغــــــــــرب: 

49.1 مليـار  ناهـز  التجـاري 
درهـم

 	
هكــــــــــــــــــــذا  تونــــــــــــــــس: 

للمؤسســــــــــــــــــــات  ميـــــــكن 

تداعيـات  مـن  املتضــــــــررة 

واالنتفـاع  الكورونـــــــــــــــــــا 

الدولـة مبسـاعدة 
 	

تسـعى  تركيـا  املحجـوب: 

للسـيطرة علـى الوطيـة مـن 

والوفـاق  املليشـيات  خـالل 
ل ُتـوّ

 	
شـركاءها  تدعـو  موريتانيـا 

اآلثـار  مواجهـة  لدعمهـا يف 

كورونـا جلائحـة  السـلبية 
 	

اجلزائـر  يف  أنداركـو  بقـاء 

مـع  شـراكة  عقـد  مبوجـب 
ك ا طر نا سـو

العام املاضي، يف خضم احلراك الشعبي السلمي، شرف  كان لي 

األيديولوجيا  بني  السالم  يف  »احلــق  عنوان  حتت  مداخلة  تأطير 

والثقافة احلقوقية«، مت تنظيمها يف إطار برنامج االحتفال بالذكرى 

الم«، والبرنامج أشرف على 
نية اليوم العلمي »العيش معا يف س

الثا

تنظيمه تكتل جمعوي من وهران طيلة األيام املمتدة من 1 إلى 16 
ماي. 

املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  ديسمبر 2017 صادقت   8 ففي 

رقم  الالئحة  على   )193 إجمالي  مــن  ــة  دول  172  ( باإلجماع 

130/72 تعلن من خاللها يوم 16 مايو من كل عام، »يوماً عامليا 

التعبير عن الرغبة يف العيش والعمل  للعيش معا بسالم من أجل 

يف  عالم  إقامة  أجل  من  والتنوع  االختالف  ظل  يف  موحدين  معا 

كان  األممي  املشروع  هذا  االنسجام«.  و  والتضامن  السالم  كنف 

من اقتراح اجلزائر بعد أن ولدت املبادرة يف وهران على يد ثلة من 

املثقفني.

رة إقرار يوم عاملي »للعيش معا يف سالم« خالل مؤمتر 
وظهرت فك

العلوية  وفية 
الص اجلمعية  بها  بادرت  بحيث  عام 2014  بوهران 

مقرها  حكومية،  غير  منظمة  وهي  اجلزائرية  الدولة  من  بدعم 

ة والثقافة الصوفية.
 ترقية التربي

مبستغامن، تسعى إلى

معا  »العيش  العاملي  باليوم   
مرة، عام 2018، أول  العالم،  احتفى 

يف سالم«، واعتبرت جهات جزائرية هذه املبادرة جناحا دبلوماسيا 

بذلتها  التي  باجلهود  األممية  املجموعة  من  واعترافا  للجزائر 

رقية ثقافة السلم واحلوار 
اجلزائر يف سبيل إعادة السلم واألمن وت

يف العالم.

كما حثت اجلمعية العامة لألمم املتحدة البلدان األعضاء الى ترقية 

جلزائر مع الدعوة إلى 
ثقافة السلم واملصاحلة اعتمادا على جتربة ا

األفراد  وحتسيس  توعية  بأنشطة  والقيام  تربوية  مبادرات  اتخاذ 

على التسامح و التراحم.

والبلدان، على  الهيئات  لدى عدد من  كبيرا  املبادرة صدى  ولقيت 

ار أثيوبيا التي استحدثت وزارة خاصة بالعيش معا يف  سالم، 
غر

اخلاصة  لسياستها  كـــ«قــاعــدة  الفكرة  هــذه  تبنت  التي  وروانـــدا 

الوطنية«، ودولة مالي عبرت عن رغبتها يف االستلهام  باملصاحلة 

من التجربة اجلزائرية يف مجال املصاحلة الوطنية، بحسب ما أشار 

اليه رئيس جلنة احلقيقة والعدالة واملصاحلة  لدولة مالي، السيد 

عصمان عومارو سيديبي.

على املستوى السوسيولوجي يعني السالم حالة التفاهم بني أفراد 

املجتمع. التعايش السلمي بني مكونات املجتمع أو بني املواطنني ال 

يعني بالضرورة تطابق وجهات النظر حول مختلف األمور والقضايا 

املواطنني، كما ال يعني غياب اخلالف واالختالف بقدر  التي تهم 

واإلكراهات  للخالفات  والهادئ  العقالني  التدبير  نسقيا  يعني  ما 

الناجمة عن حياة اجلماعة، عن طريق احلوار بشكل خاص.يف هذا 

املنحى، ظل السالم بني األمم غاية عدد من األشخاص واملنظمات 

على غرار منظمة األمم املتحدة التي جعلت السالم من أولوياتها.

العنف...  الصراع،  احلــرب،  وأضــداده:  السالم  بني  التمفصل  إن 

الدينية  املذاهب:  فهم عدد من  األساسية يف  املفاتيح  أحد  يشكل 

من  يتبني  توضيح. ومما  إلى  يحتاج  أساسي  مفتاح  السياسية.  أو 

كحالة  إحالله  ومحاولة  السالم  صنع  الى  الغالبية  ح 
جنو التاريخ 

طبيعية وعادية يجب أن تستمر يف مسار التطور والنماء اإلنساني، 

منافية بذلك للحرب والعنف كحالة شاذة ومعاكسة للحالة الطبيعية 

وهي السالم، األمر الذي ال يتماشى مع االزدهار والرقي اإلنساني. 

العوامل  أهــم  أحــد  املتحضرة  املجتمعات  يف  القانون  حكم  ميثل 

العدالة  حتقيق  خــالل  من  االجتماعي  السلم  لتحقيق  الرئيسية 

واملساواة يف احلقوق والواجبات بني مختلف اجلماعات واألفراد، 

ويعني حكم القانون أن الناس متساوون بغض النظر عن االختالف 

املوقع  عن  النظر  وبغض  العرق،  أو  اللون  أو  الدين  أو  اجلنس  يف 

االجتماعي  السلم  يتحقق  كما  السياسي.  النفوذ  أو  االجتماعي 

من خالل إعالء صوت العقل وسيادة احلكمة، واحترام االختالف 

حريات  يصون  الــذي  بالتنوع  واإلقـــرار  املشترك،  العيش  وتعزيز 

اإلنسان وحقوقه. 

وميثل السالم اليوم مقصدا من املقاصد الكبرى التي يناضل من 

وأدبــاء  وفنانني  مفكرين  من  ورجــاال،  نساء  السالم،  دعــاة  أجلها 

األممية  القضايا  من  كونه  عن  فضال  وأيكولوجيني،  وحقوقيني 

والصحة  والتنمية  الهجرة  قضايا  مع  جنب  إلى  جنبا  األساسية 

والبيئة.

ساء ثقافة السالم والتنمية املستدامة يف جوهر اهتمامات 
أصبح إر

املستدامة  التنمية  مجال  يف  والبحث  التدريب  ويندرج  اليونسكو. 

ضمن أولويات املنظمة، فضال عن التعليم يف مجال حقوق اإلنسان، 

واملهارات من أجل إقامة عالقات سلمية، واحلكومة اجليدة، وإحياء 

ذكرى ضحايا اإلبادات، ومنع النزاعات وبناء السالم. 

ز، منذ عام 1945، احلق يف نوعية التعليم  وما فتئت اليونسكو ُتعزِّ

التقّدم  على  والقدرة  املعرفة  لتطوير  وتطبيقاتها  العلوم  وتطوير 

والتنمية  للسالم  أساسا  يشكل  الــذي  واالجتماعي  االقتصادي 

املستدامة.

بارة »ثقافة السالم« حديثة االستعمال. »شاعت« بعد التحوالت 
إن ع

اجليوسياسية الرئيسية التي أدت إلى سقوط االحتاد السوفيتي. 

تناولتها اليونسكو يوم 26 جوان 1989: 
وكان أول ظهور لها حني 

أثناء اجتماع يف ياموسوكرو. وقد تطورت بشكل خاص مع مطلع 

القرن الواحد والعشرين يف أمريكا الالتينية. وهذه العبارة استعادت 

مفهوم السالم يف صميم أولوياته، وال سيما االحترام املطلق حلقوق 

اإلنسان.

لكن ال شيء ينمو ويتقى وينتشر دون تخطيط وتعميم، ودون حتويله 

ية وثقافية وسياسية، إذ ما جدوى من 
س تربوية واجتماع

إلى طقو

بسفاسف  منشغال  عنها  بعيدا  ثم جتلس  عظيمة  فكرة  تقترح  أن 

األمور؟ 

غياب  يف  عيش  ومنــط  ثقافة  السلم  مــن  جنعل  أن  ميكننا  كيف 

غياب  ويف  التربوية؟  واملقررات  التشريعية،  بالنصوص  حتصينه 

القرارات السياسية والبرامج اإلعالمية؟

ية والثقافة األيكولوجية، 
إن ثقافة السالم واحلوار والتسامح والتنم

لن تتحقق طاملا هناك تبخيس ملثل هذه املبادرات وطاملا بقيت خارج 

سية أودينية؛ فما املانع من 
األنساق السائدة: تربوية كانت أو سيا

تبني خطابنا السائد مثل هذه املبادرات، خطابنا الديني والتربوي 

والسياسي واإلعالمي؟

معنا بثقافة السالم بينما اإلعالم وباقي املؤسسات 
كيف يتشبع مجت

سلة  من  سقط  ما  اجتهاد  دون  وجتتر  املاضي  بقايا  على  تعيش 

العنصرية  ثقافة  من  نتخلص  كيف  قدما؟  ميضي  وهــو  التاريخ 

والتخلف والعنف واجلهل دون أن جنعل ثقافة السلم منط عيشنا؟  

اجلزائري  الدستور  فيها  يحسم  أن  يجب  التي  األسئلة  هي  تلك 

تير املغاربية.
اجلديد وباقي الدسا

اليوم العالمي

 »العيش معا في سالم«

على أمل

سعيد هادف
بقلم ....

عن بوابة افريقيا االخبارية

خيام يف مطاعم امستردام من اجل التباعد االجتماعي 


